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Hakları Mahkemesi hakimlerinin yetkileri-
nin, İsviçre hukuku için geçerli olmamasını 
istiyor. 

Sosyal Sigortalar Federal Yasası’nın 
Değişimi

Düzenlemenin kabul edilmesi durumun-
da; malulen emekliler, işsizlik ve sağlık 
yardımı alanlar, belediyelerden ek yardım 
alanlar, annelik yardımı alanlar ve yaşlılık 
sigortası alanlar dedektifler tarafından 
takip edilecek. Yasa herkesi potansiyel 
şüpheli durumuna düşürebilir.

2016 yılının Ekim ayında Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi İsviçre aleyhine bir ka-
rar verip İsviçre’yi, "hukuki temel olmadan 
insanları izlemekle" itham etmişti. Daha 
sonra da İsviçre Federal Mahkemesi’nin 
bir kararı gündeme gelmişti. Federal Mah-
keme, verdiği bir karar ile AİHM’in verdiği 
kararı göz önünde bulundurmuş, sosyal 
sigorta kurumlarının malulen emeklileri 
gizlice gözetlemelerinin yasal bir temeli 
olmadığına hükmetmişti. 

Mahkeme, konu ile ilgili verilen kararları 
bozup, sosyal sigorta kurumlarından 
gözetleme yapmamalarını ve devam 
eden gözetlemeleri derhal durdurma-
larını istemişti. Ancak mahkemenin bu 
kararına rağmen tartışmalar devam etmiş, 
uygulamanın hayata geçirilmesi için hem 
Hükümet hem de Parlamento kanadında 
çeşitli çalışmalar yürütülmüştü.

Sonuç olarak; hem "Yabancı Yasa Yerine 
İsviçre Hakimi İnisiyatifi" hem de "Sosyal 
Sigortalar Federal Yasası’nın Değişimi 
Referandumu" bize, İsviçre’de çokça dil-
lendirilen "hukuk üstünlüğü” ilkesinin nasıl 
yok sayıldığını göstermiş oldu.

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 Gündemi

25 Kasım’da, "Sosyal Sigortalar Federal 
Yasası’nın Değişimi Referandumu", "Yaban-
cı Yasa Yerine İsviçre Hakimi İnisiyatifi" ve 
"Çiftlik Hayvanlarının Onuru İnisiyatifi" isimli 
üç oylama yapılacak. Bu oylamalara dair 
detayları içerikte okuyabilirsiniz.

Burada "Yabancı Yasa Yerine İsviçre Hakimi 
İnisiyatifi" ile "Sosyal Sigortalar Federal 
Yasası’nın Değişimi Referandumu" na 
değinmek istiyorum biraz.

Yabancı Yasa Yerine İsviçre Hakimi 
İnisiyatifi

Bu inisiyatif, SVP’nin daha önce sunduğu 
Uygulama İnisiyatifi (Durchsetzungsinitiati-
ve) ve Toplu Göç İnisiyatifi (Masseneinwan-
derungsinitiative)‘nin devamı niteliğinde. 
Uygulama İnisiyatifi ve Toplu Göç İnisiyatifi, 
yapılan oylamalarda halk tarafından kabul 
edilmiş, göçmenler ve İsviçreliler arasında 
uygulanan hukuk ayrımı İsviçre’nin ulus-
lararası arenada eleştirilmesine ve izole 
edilmesine sebep olmuştu. Sonrasında 
da, İsviçre ile AB ülkeleri arasında hukuki 
sorunlar baş gösretmişti. Bu sorunlar hala 
çözülmüş değil.

İsviçre, uluslararası anlaşmalardan doğan 
yaptırımlardan dolayı, halk oyuna sunulan 
ve kabul edilen referandumları kısmi 
olarak uygulayamazken, hayata geçirilen 
uygulamalar sonrasında ise AB’nin yap-
tırımlarına maruz kaldı. Bu duruma tepki 
gösteren SVP, İsviçre hukukunun diğer 
ülkelerden üstün olduğunu ve İsviçrelileri 
bağlamaması gerektiğini belirtip, Yabancı 
Yasa Yerine İsviçre Hakimi İnisiyatifi için 
imza toplamaya başladı ve bu inisiyatifi 
şantaj malzemesi olarak kullandı.

SVP, Yabancı Yasa Yerine İsviçre Hakimi 
İnisiyatifi ile, özellikle de Avrupa İnsan 
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Bu yasa ile ilgili düzenleme Federal 
Hükümet tarafından yapılmış ve 
Federal Parlamento’ya sunulmuştu.
Parlamento, 16 Mart 2018 tarihinde 
sigortalıların gözetlenmeleri adına 
yeni bir yasal düzenleme yapmış, 
herhangi bir şüphe sonrasında, yasal 
çerçeve dahilinde yapılacak olan 
gözetlemeleri legalleştirmişti. 

Bir süre sonra da, bu yasanın her-
kesi potansiyel şüpheli durumuna 
düşüreceğinden hareketle karşıt bir 
imza kampanyası başlatılmış, konuyu 

halkın oyuna sunmak için imzalar 
toplanmıştı. 

Düzenlemenin kabul edilmesi duru-
munda; malulen emekliler, işsizlik ve 
sağlık yardımı alanlar, belediyelerden 
ek yardım alanlar, annelik yardımı 
alanlar ve yaşlılık sigortası alanlar 
takip edilecek.

Sosyal Sigortalar Federal Yasanın Değişimi  
(Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten) 

25 KASIM

HALK OYLAMALARI

İsviçre genelinde 25 Kasım'da 
üç konu halkın oyuna 
sunulacak.

Bu oylamalara dair detaylar şöyle;

Sosyal Sigortalar Federal 
Yasası’nın Değişimi Referandumu

Yabancı Yasa Yerine 
İsviçre Hakimi İnisiyatifi

Çiftlik Hayvanlarının 
Onuru İnisiyatifi" 

H
al

k 
Oy

la
m

as
ı

Federal Hükümet, 
Parlamento ve Senato "Sosyal Sigortalar Federal 

Yasanın Değişimi” 
ile ilgili düzenleme-

ye Evet oyu kullanıl-
masını öneriyor.
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Federal Hükümet bu inisiyatifin kabul edilmemesinden yana görüş bildiriyor. Hükümet’e göre inisiyatifin kabulü durumunda, İsviçre diğer ülkelerle karşı karşıya gelecek. Sonuçta da hem ülkenin ekonomik durumu güçsüz-leşecek hem de ülke prestij kaybına uğrayacak. Ayrıca, önceden yapılan an-laşmaları iptal etmek için diğer ülkelerin de buna razı olmaları gerekecek. Bu ise İsviçre için güven ve istikrar kaybına sebep olacak.
Ulusal Parlamento ve Senato da Hükü-met’in bu kararını benimsiyor. Ulusal Parlamento, konu ile ilgili yapılan oylama-da bu inisiyatife 68’e karşı 129 oyla Hayır derken, Senato da 6’ya karşı 38 oy ile bu inisiyatifi reddetti.
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Federal Hükümet bu riski çiftçi ve hayvancıların taşı-maları gerektiğini, bu nedenle Anayasa’ya bu konuyla ilgili bir ek madde yapmaya gerek görmediğini belirtiyor.
Federal Hükmet, Parlamento ve Sena-to bu halk inisiyatifi-nin kabul edilmeme-sinden yana görüş bildiriyorlar.
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Anayasa’ya eklenmesi istenen 56a maddesi 
özetle şunları içeriyor;

-  Uluslararası anlaşmalarda İsviçre Anaya-
sası’na genel bir öncelik tanınacak. Ancak 
işkence ve kölelik yasağı gibi ağır hakların 
önceliği devam edecek.

-  Mahkemeler ve idari makamlar, İsviçre Ana-
yasası’na ters düşen uluslararası anlaşma 
maddelerini uygulayamayacaklar.

-  Uygulamalarda herhangi bir çelişki oluş-
tuğunda, yetkililer uluslararası anlaşma-
ların değişimi için çaba gösterecek ya da 
en kötü durumda ikili anlaşmayı iptal 
edecekler.

-  Ara bir madde ile, uluslararası boyutta 
devam eden anlaşmaların bu kapsam 
içine alınması sağlanacak.

İnisiyatifin kabulü durumunda, İsviçre tüm 
uluslararası anlaşmalarını gözden geçirmek zo-
runda kalacak. Bu durumda yeni müzakereler veya 
anlaşmaların iptali gündeme gelecek.

Bu inisiyatif SVP tarafından gündeme 
getirilmişti. SVP’nin daha önce sunduğu 
Uygulama İnisiyatifi (Durchsetzungsiniti-
ative) ve Toplu Göç İnisiyatifi (Massene-
inwanderungsinitiative)‘nin halk tarafından 
kabul edilmesinden sonra Avrupa Birliği 
üyesi ülkeler ile hukuki sorunlar doğmuş, 
bu sorunlar ülkeler arasında sıkıntılara yol 
açmıştı. İsviçre, uluslararası anlaşmalardan 
doğan yaptırımlardan dolayı, halk oyuna 
sunulan ve kabul edilen referandumları 
kısmı olarak uygulayamamıştı. Buna tepki 
gösteren SVP bir adım öteye giderek, 
İsviçre hukukunun diğer ülkelerden üstün 
olduğunu ve İsviçrelileri bağlamaması ge-
rektiğini belirtip yeni bir imza kampanyası 
başlatmıştı.

SVP, bu inisiyatif ile Anayasa’nın 5’inci ve 
190’ıncı maddelerine eklemeler yapılmasını, 
Anayasa’ya ise 56a no’lu yeni bir madde 
eklemesini istiyor. 

28 Eylül 2014 başlangıç tarihli bu halk inisiyatifi, 
23 Mart 2016 tarihinde sunulan 120 bin imza 
ile gündeme gelmişti. Bu inisiyatif ile boynuzlu 
hayvanlar için sunulacak olan finansal 
desteğin, Anayasa’ya dahil edilmesi 
isteniyor. Bahsi geçen hayvanlar ise; inek, 
boğa ve keçiler. 

Çiftçiler boynuzlu hayvanların diğer hayvanlara 
zarar verdiğini dile getirip, bu hayvanların 
boynuzlarının söktürülmesinin kendileri için 
önemli bir maddi yük olduğunu ifade 
ediyorlar. İnisiyatifçiler, çiftçilerin bu 
maddi yükünü hafifletmek adına çiftçilere 
destek veriyorlar.

Yabancı Yasa Yerine İsviçre Hakimi İnisiyatifi   
(Schweizer Recht statt fremde Richter- Selbstbestimmungsinitiative)

Çiftlik Hayvanlarının Onuru İnisiyatifi  
(Für die Wurde der landwirtschaftlichen Nutztiere – Hornkuh İnitiative)

9
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Şu sıra sağlık sigortası sektöründe bir yandan 
gelecek yılın poliçeleri hazırlanırken, diğer yandan da 
sigortalarını değiştirecek olanların işlemleri yapılıyor. 

Bu işlemler sigortalılar için bir çok hataya sebep de 
olabiliyor. Sigortalılar için ortaya çıkacak olan muhtemel 

hataları önlemek adına bazı öneriler sıraladık;

Temel sağlık sigortası için 
çıkış verme süresi Kasım 
ayının son iş gününe kadar

Sağlık sigortasını herkesin yaptır-
ması zorunlu. Eğer sağlık sigorta-
nızdan memnun değilseniz ve çıkış 
vermek istiyorsanız, çıkış verme 
işleminizi yıl sonundan bir ay kadar 
önce yapmalısınız. Bu durumda, 
Kasım ayının son iş gününe kadar 
iptal mektubunuzun sigorta şirketi-
nin elinde olması gerekiyor.

Ek sağlık sigortası 

Bu sigorta şekli daha çok gönüllü 
olarak yapılıyor. Ek sigortaların 
süresi genellikle en az bir yıldır. 
Bununla ilgili çıkış verme tarihi bir 
yılı geçtikten sonra, yıl sonundan 3 

ay öncedir. Yani bu sigorta türünde, 
çıkış vermeniz için gerekli olan son 
tarih Eylül ayının sonu idi.

Burada dikkat etmeniz gereken şey 
ise şu; Ek sigortalar genellikle 5 yıl 
için yapılıyor ve ona göre indirim-
ler uygulanıyor. 5 yıllık yapılan 
sağlık sigortaları istenildiği an iptal 
edilemiyor. Bu sigorta türünü 5 
yılı doldurmadan 3 ay önce iptal 
etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde 
bu sigortanın 5 yıl daha uzatılması 
durumu ile karşı karşıya kalabi-
lirsiniz. 

Bazı durumlarda,örneğin öde-
nen primin artması ile birlikte, 
bu sigorta türünün iptalini talep 
edebilirsiniz. 

 Bilmeniz gerekenler

▶ Yeni bir sağlık sigortası şirketine baş-
vurduğunuzda onlara eski poliçenizi 
de yollayın.

▶ Kabul onayı gelmediği taktirde, 
hala eski sigorta şirketinizde 
sigortalısınızdır. Yeni şirket temel 
sağlık sigortası için sizi mecburi 
olarak kabul etmek zorundadır. 
Ancak ek sigorta yapma mecburiyeti 
bulunmuyor. Bazı şirketler ek 
sigortalar için önceden sağlık 
raporlarını değerlendirmek istiyorlar.

▶ Temel sağlık sigortası ve ek sağlık 
sigortası ayrı ayrı şirketlerde yaptı-
rılabilir. Ancak bunu onlara özellikle 
belirtmeniz gerekiyor.

▶ Yurt dışına taşındığınızda, yukarda 
belirtilen sürelerin hükmü ortadan 
kalkıyor. Bu durumda herşey otoma-
tik olarak iptal

 edilmiş 
 oluyor.
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Doris Leuthard da istifa etti
Bu yönlü bir açıklama Enerji ve Çevre Bakanı Doris 
Leuthard‘ dan da geldi. CVP’li Leuthard bugün yaptığı bir 
açıklamada bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. 
Leuthard, daha önce yaptığı bir açıklamasında en geç 2019 
yılı sonbaharında görevini bırakacağını ifade etmişti.

Doris Leuthard da 2018 yılının sonuna kadar görevine 
devam edecek.

54 yaşında olan CVP’li Doris Leuthard 11 yıldır Federal 
Hükümet üyesi olarak görev yapıyordu. 

Hükümet üyesi iken iki kez Cumhurbaşkanı görevine 
seçilen Doris Leuthard, Hükümet yönetiminde en uzun süre 
görev yapan bakan olma özelliği taşıyordu.

Hükümette kadın-erkek dengesi hedefi
Bu gelişmelerden sonra hem CVP’de hem de FDP’de, 
birer sandalye için yeni arayışlar başladı.

Hükümetteki kadın-erkek dengesini kurmak adına, 
ikinci sandalye için yeniden bir kadın aday belirlenecek. 
Hükümette şu an iki sandeleye sahip olan FDP, Hükümet 
üyeliği için bir süre önce Ignazio Cassis’i seçmişti.

Scheider- Amman’ın yerine seçilecek isim olarak, St. Gallen 
Senato Meclisi üyesi Karın Keller-Sutter’in adı geçiyor. 
Bakanlık koltuğuna talip olan bir diğer isim ise, FDP Başkanı 
ve Kanton Schwyz Meclis üyesi Petra Gössi. 

CVP’de ise, daha çok Kanton Wallis Meclis üyesi Viola 
Amherd’in ismi konuşuluyor. Baselbiet Meclis üyesi Elis-
abet-Schneider-Schneiter’in ismi de favoritler arasında yer 
alanlardan.

Federal Hükümet’te, boşalan iki sandalye için iki aday birden 
seçilecek. Bu durum, Hükümette sandalyesi bulunan her 4 
parti tarafından da olumlu karşılanıyor.

Federal Ekonomi Bakanı Johann Schneider-
Ammann, 2010 yılından bu yana yürüttüğü 
görevini bıraktığını açıkladı. 66 yaşındaki 
FDP’li Schneider-Ammann, bu hükümet 
döneminin kendisi için son olduğunu 
duyurdu.

Schneider-Ammann, 2018 yılının sonuna 
kadar görevine devam edecek. 

Gü
nd

em

Ayrılık ya da boşanma sonrasında çocukların ba-
kımını üstlenen ebeveynin, en küçük çocuğun 10 
yaşına girmesine kadar çalışma zorunluluğu yoktu.  

Federal Mahkeme, verdiği yeni bir kararla bu uygulama ile 
ilgili düzenlemeyi bozdu. 

Federal Mahkeme’nin aldığı yeni karara göre, çocuk 
bakımını üstlenen evbeveyn, çocuk okula başladığı andan 
itibaren en az %50 oranında çalışmalı. Çocuk orta okula 
başladığında ise bu çalışma oranı %80 olmalı.

Federal Mahkeme aldığı bu karar ile hem erkeklerin hem 
de kadınların çalışma sürekliliklerini zorunlu kılarken, ge-
rekçe olarak da; “Çocukların okul sürecinde, ebeveynlerin 
çalışmak için gündüzleri vakitlerinin olacağı“nı sunuyor.

İsviçre’de çocuklar ortalama 6 yaşında okula başlıyorlar. 
Çocuklarının bakımını üstlenen anne- babalar, Federal 
Mahkeme’nin verdiği bu karar ile mesleki kariyerlerine çok 
büyük bir ara vermeyecekler ve iş yaşamına daha kolay 
adapte olabilecekler.

Mahkeme bu karar ile, ortaya çıkacak olan masrafların da 
daha adil paylaşılacağı kanaatini yansıtırken, maddi sıkıntısı 
olan ebeveynlerin, çocuklar 6 yaş öncesinde olsa bile 
çalışabilir vurgusu yapıyor.

Uzmanlara göre, ebeveynin tek başına hem çocuğun 
bakımını üstlenmesinin hem de çalışma yaşamına dahil 
olmasının çocukların 

zararına olabileceği gibi bir risk mevcut. 

Federal Mahkeme’nin aldığı bu kararın 
günlük yaşama nasıl yansıyacağını 
ve kimleri nasıl etkileye-
ceğini önümüzdeki 
süreçte 
göreceğiz.
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İsviçre’de kadınlarla erkeklere ödenen maaş farkı şu an 
%7,4’lerde seyrederken, kadınlar erkeklere göre ayda 677 
frank daha az maaş alıyor. Var olan bu durum, cinsiyet ayrım-

cılığına yol açtığı yönünde tepkilere neden oluyor. 

Bern’de çoğunluğu kadınlardan oluşan 20 bin kişi, kadınlara 
yönelik bu ücret ayrımcılığını protesto etmek için bir miting 
düzenledi."Ücret ayrımcılığına son", "Eşit işe eşit maaş" 
gibi sloganlardan hareketle Schutzenmatte’de bir araya gelen 
kalabalık grup, dünyanın farklı ülkelerinden kadınların yaptığı 
konuşmalardan sonra Ulusal Parlamento’nun bulunduğu alana 
doğru yürüyüşe geçti.Federal Parlamento önüne gelen katı-
lımcılar, burada attıkları sloganlarla var olan ücret ayrımcılığını 
protesto ettiler.

Organizasyonunda 40’tan fazla kurum ve kuruluşun yer aldığı bu 
mitingde sendika ve parti temsilcileri de söz alırken, Anayasa’da 
yer alan "eşit işe eşit ücret" yasasının uygulanması ve ücret  
ayrımcılığının bir an önce sonlandırılması talep edildi.Müzik prog-
ramına da yer verilen miting olaysız bir şekilde sona erdi.

Eşit İşe Eşit Maaş - Yasal Düzenlemeler ve Tepkiler

Federal Hükümet daha önce yaptığı bir düzenleme ile, şirketleri 
eşit maaş vermeye teşvik ederek, kadınlar ile erkekler arasında 
var olan maaş aralıklarını kapatmayı hedeflemişti. Böylelikle de 
İsviçre’de yasal olarak "eşit işe eşit maaş" temelli düzenlemeler 
gerçekleştirilmek istenmiş, Federal Anayasa’da bulunan bu 
yasal eşitlik düzenlemesi tam 37 yıl sonra gerçekleştirilmek 
istenmişti.

Ancak "eşit değerde işe eşit ücret" talebi Şubat ayı sonunda 
Senato Meclisi tarafından reddedilmiş, İsviçreli kadınlar bu 
duruma tepki göstermişlerdi.

Şubat ayından bu yana, maaşlardaki eşitsizlikleri protesto 
etmek için çeşitli protesto eylemleri yapılıyor.

İ
sviçre’deki 
yasal düzenle-
melerden yola 
çıkılarak, suç 

işleyen göçmen-
lerin yurtdışı 
edilmemeleri 
eleştiriliyor ve 
yurtdışı edilmelerin çok az uygulandığı iddia ediliyor. Söz 
konusu iddia FDP Senato Meclisi üyesi Phillip Müller’e ait. 
Phillip Müller’e göre, İsviçre hukukunda özel durumlara 
ilişkin istisnalar çok fazla uygulandığı için, yurtdışı etmeler 
çok az oluyor.

Suç işleyen göçmenlerin sınır dışı edilmeleri konusu Mül-
ler’le Senato Meclisi’nin gündemine gelmiş, öneri Senato 
tarafından tereddütsüz kabul görmüştü. Şimdi ise Federal 
Meclis’in bu konu ile ilgili kararı bekleniyor. Federal Hükü-
met’e göre ise, yurtdışı edilme düzenlenmesinin sonuçlarını 
değerlendirmek için henüz çok erken. 

Federal İstatistik Dairesi, bu yılın Haziran ayında yaptığı bir 
açıklamada, yurtdışı edilmeyenlerin oranının %46 olduğunu, 
bir gün sonra ise bu oranın %31 olduğunu belirtmişti.

Halk oylaması sonrasındaki yasal düzenlemeler

28 Şubat 2016 tarihinde, suç işleyen yabancıların yurtdışı 
edilmelerini içeren bir halk oylaması yapılmış ve bu oylama 
kabul edilmişti. Bu tarihten sonra da yasal düzenlemelere 
gidilmişti. 1 Ekim 2016 tarihinden sonra uygulanmaya ko-
nulan yeni yasal düzenlemeler, suç işleyen göçmenler için 
pek fazla uygulanmadı. Bunun temel nedeni ise, şimdiye 
kadar verilen yurtdışı kararlarının birçoğunun 1 Ekim 2016 
tarihinden önce işlenen suçları kapsıyor olmasıydı. 

Mahkemeler, yurtdışı etme inisiyatifinin kabulü ile birlikte, 
suç işleyen göçmenler için yurtdışı kararı vermek zorunda-
lar. Ancak istisnai durumlarda bu yurtdışı kararı kaldırıla-
biliyor. İstisnai durumları, kişinin ailevi ve maddi yapısının 
yanı sıra, kendi ülkesinde yaşayabilme koşuları da belirliyor. 
Burada kişinin İsviçre’deki oturum süresi de göz önünde 
bulunduruluyor. 
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Sığınm
acılar

...

Göçlerin 
hem göç veren 

hem de göç alan 
ülkenin 

ekonomik,
sosyal ve 

kültürel 
dokusunu 

ciddi bir şekilde 
etkilediğini 

bilmeyen 
yok. 

Bülent Kaya
Siyaset Bilimci ve Araştırmacı

bkaya@sunrise.ch

1 Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği 2017 yılında 538 bin sığınmacıya kalıcı sığınmacı statüsü tanıdı.

Bu analizler, göçü sadece bir "sorun" ola-
rak algılayan egemen popülist argüman-
ların gölgesinde kaldı. Göç üzerine yapılan 
kamusal tartışmalarda da hakkettiği ilgiyi 
bulamadı. 

Son yıllara damgasını vuran yoğun sığın-
macı göçü1 entegrasyon tartışmalarını 
yeniden gündeme getirdi. Yeni göçmen-
lerin göç ülkesi ekonomisine yük olup 
oluşturmadığı sorusu bir sürü kafa karı-
şıklığı ve zihin kasılmasını da sebep oluyor. 
Kamuoyu anketlerine göre, Avrupalıların 
birçoğu göçmenlerin kamu bütçesine ciddi 
bir yük oluşturduklarını düşünüyor.

Bu tartışmalara bilimsel bir açıklık getir-
mek için birçok araştırmacı, eldeki yeni 

G
öçün, göç alan ülkeye sosyal ve 
kültürel etkisi yarı dolu yarı boş 
bardak misali gibi, hangi pers-
pektiften bakıldığına bağlı. Birileri 

için bir zenginlik, birileri için entegrasyon 
sorunu doğuran bir sorun. Oysaki göçün 
ekonomik etkisini objektif bilimsel verilerle 
gözlemlemek pekâlâ mümkün. 

Alanında saygın ekonomistlerin de olduğu 
birçok makro ekonomist uzun süreden 
beri bu konuya farklı analiz modelleri 
uygulayarak kafa yoruyor. Bazen farklı ve 
çelişkili sonuçlara varsalar da, ekonomist-
ler şimdiye kadar genellikle göçün uzun 
vadede kişi başına düşen zenginliğe etki-
sinin negatif olmadığı düşüncesi etrafında 
birleşiyorlardı.
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verilerden hareket ederek ko-
nuya yeniden eğildiler. Bunlar-
dan en yenisi, Fransa’nın Ulusal 
Bilimsel Araştırma Merkezi 
(CNRS), Clermont-Auvergne 
Universitesi ve Paris-Nanterre 
Universitesi’ne bağlı araştır-
macılardan oluşan bir ekibin2 
makroekonomik çalışması. 
Ekip 1985-2015 yılları arası 
Avrupa Birliği’nde Eurostat’ın 
Batı Avrupa ülkelerine yerleşen 
sığınmacılarla ilgili 30 yıllık 
verilerinin analizini yapmış. Bu 
yeni çalışmanın bulgularına 
göre göçler, şehirlerin ekono-
milerinin gelişmesine görünür 
derecede katkıda bulunuyor. 

CNRS’in araştırma direktörü 
Hippolyte d’Albis, göç üzerine 
yapılan politik tartışmalar ge-
nellikle göçmenlerin ekonomi-
ye getirecekleri "maddi külfet" 
sorunu üzerine yoğunlaştığını 
hatırlattıktan sonra, yaptıkları 
araştırmayla gerek sığınmacı 
gerek diğer göçmenlerin eko-
nomiye olumsuz etki yapmadığı 
sonucuna vardıklarının altını 
çiziyor. Araştırmacılar, kalıcı 
sığınmacı statüsü kazanan göç-
menlerin sayısal artışı ile yerel 
üretim artışı, işsizlik oranında 
azalma ve gelir vergilerinde 
artış gibi göçün birçok olumlu 
etkisi arasında pozitif bir bağ 
olduğunu gözlemlemişler.

Araştırma ekibinin elde ettikleri 
bulgular, yakın zamanda Avru-

pa’da göçmen krizi diye adlandı-
rılan yeni sığınmacı dalgasının 
ekonomik bir krize neden 
olmayacağını, tam tersine eko-
nomiyi geliştirecek önemli bir 
fırsat olacağını göstermekte.

Nitekim Avrupa’ya son dönem-
de gelen sığınmacıların bir kıs-
mi iyi eğitimli. Örneğin Suriyeli 
mültecilerin nerdeyse yarıya 
yakının eğitim düzeyinin yüksek 
olduğu tahmin ediliyor. Birçoğu 
hemşire, teknisyen ve mühen-
dis gibi Batı Avrupa’da aranılan 
farklı mesleklere sahipler. 
Üstelik Avrupa’da meslek eği-
timlerin için harcanan yüksek 
masraflar dikkate alındığında, 
yüksek eğitim düzeyine sahip 
sığınmacılar göç toplumları-
na çok daha az bir masrafla 
mesleki hayata girebilecekler. 
Üstelik gelen sığınmacıların 
genellikle genç bir nüfusu oluş-
turduğunu da unutmayalım. 
Örneğin Birleşmiş Milletlerin 
verilerine göre sığınmacıların 
sadece %4’ü 60 yaşın üzerin-
de. Nüfusu yaşlanan Avrupa 
toplumları için genç sığınmacı-
lar çok önemli bir demografik 
kaynak oluşturmakta.

Sığınmacıların yeni toplumları-
na daha fazla katkı yapabilme 
potansiyellerinin olduğu bir ger-
çek. Bu potansiyelden yeterince 
yararlanıp yararlanabilmek göç 
alan ülkelerin elinde. Bunun için 
ilk adım sığınmacıları topluma 
bir "külfet" olarak değil aksine 
önemli bir kaynak olarak gör-
mekten geçmektedir.

2 "Macroeconomic evidence suggests that asylum seekers are not a "burden" for 
Western European countries", Hippolyte d’Albis, Ekrame Boubtane, Dramane 
Coulibaly, Science Advances, 2018 (4) : eaaq0883.
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Fuat Köçer
Eğitimci

G
ünümüz toplumla-
rının zekâyı tanı-
mındaki en belirgin 
etkenlerden birtanesi, 

bireyin eğitim hayatındaki başarı 
ölçütüdür. 

Eğitim kurumları, zekânın iki 
yönüne ağırlık vermektedirler; 
Birincisi, mantık ve matematiksel zekâdır. Eğer 
birey bu noktada başarılı ise, Matematik, Fizik, 
Kimya ve Bioloji derslerinde büyük ihtimalle 
sorun yaşamayacaktır. İkinci ölçüt ise, sözel, yani 
dil ağırlıklıdır. Dil öğrenmeye yatkın olan kişiler, 
Coğrafya, Tarih, ana-dil ve yabancı dil derslerinde 
başarılı sonuçlara ulaşacaktır. Bu iki zekâ türü, 
günümüze kadarki eğitim sistemlerinde başarılı 
olmak için yeterli olmuştur. 

Türkiye’de ve İsviçre’de verilen eğitim 
türleri bu teoriyi doğrulamaktadır; 
İsviçre’de, orta öğrenim (Sekundar-

schule) ve liseye (Gymasium) geçişte 
yapılan derecelendirmelerde, asıl olan 
bu iki zekâyı yansıtan derslerde aldığınız 
notlardır. Müzik, Beden eğitimi, Resim 
derslerinde çok başarılı olmuş olmanız bile 

fazla birşey ifade etmeyecektir. Değerlendirmeler, 
Matematik, Almanca, Fransızca, İngilizce, Tarih, 
Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji bilimlerine ağırlık 
verilerek yapılmaktadır.

Türkiye’de de durum pek farklı değildir. Liselerdeki 
ders alanları; Türkçe-Matematik, Matematik-Fizik, 
Türkçe-Sosyal ve Dil olarak dörde ayrılmaktadır. Bu-
rada da görüldüğü üzere, el becerisi, müziksel zekâ 
ve beden eğitimi gibi alanlar yer almamaktadır. 

Eğ
iti

m



"İyi şarkı söyleyip, dans etmek 
bir meziyet midir?" sorusu, 
eğitim sistemlerinin belirlediği 
bu kıstaslar altında çok da 
yadırganacak bir soru değildir 
aslında. Halbuki bilim dünyası 
bu yaklaşımın yanlış olduğunu 
çoktan kanıtlamış;

Howard Gardner’a göre zekâ

Harvard Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Howard Gard-
ner 1983 yılında "Çoklu zekâ 
kuramı" ile eğitime yeni bir 
bakış açısı getirmiştir.  Howard 
zekâyı, içinde yaşadığımızı top-
luma faydalı birşeyler yapabil-

Ailelere ve velilere diğer 
zekâ türlerinin gelişiminde 
düşen görevler nelerdir?  

Her çocuk zekâ yapısı ve 
öğrenme yöntemi açısından 
farklıdır. Bazıları öğrenme 
sürecinin içinde yer alarak 
öğrenirken, bazıları kendi 
araştırıp çözüm bulmakta, 

me kapasitesi ve her insanda 
farklı şekilde bulunan kendine 
özgü yetenek ve beceriler bü-
tünü olarak tanımlamaktadır. 
Zekânın gelişimini olumlu ve 
olumsuz etki yaratan çevresel 
etkenlere bağlayan Howard, 
belirleyici faktörleri şu şekilde 
sıralamaktadır:

1 Kaynaklara ulaşma şansı: 
Aile fakirse, çocuğun tenis 
veya golf gibi bedensel 
aktivitelere yönlenmesi çok 
zordur. Çocuğun bedensel 
gelişimine katkıda bulun-
mak ve bu alanlardaki başa-

bazıları ise sadece dinleyerek 
öğrenebilmektedir. Önemli 
olan bu zekâ türünün belir-
lenmesi ve çocuğun zekâsına 
göre kullanılacak yöntemlerin 
saptanmasıdır. 

Çoklu zekâ kuramının bilin-
cinde olan aile ve eğitimciler, 
çocuğun yeteneklerini öngörür 

rıya yatkınlığını belirlemek 
zorlaşır.

2 Kültürel faktörler: Okulda 
Matematiğe ağırlık verilip, 
Müzik önemsenmiyorsa, 
Müzik alanındaki gelişme 
daha az olacaktır.

3 Coğrafi faktörler: Okul 
yolu dağlık bölgede ve 5 
kilometre olan ve bu yolu 
hergün yürüyerek kateden 
bir çocuğun bedensel akti-
vite ve gelişimi, 200 metre 
ilerideki okula bisikletle 
giden çocuğunkinden daha 
fazladır.

ve başarılı ve mutlu olacağı 
alanlara yönlenmesine destek 
olur. 

Peki çocuğunuz daha çok 
hangi zekâ türlerine yatkın?

Eğer çocuğunuz şarkı söyleyip 
dans edecek kadar zeki ise, 
ona bu zekâsını geliştirebile-
ceği alan ve ortamı sağlayacak 

4 Ailesel faktörler: Çocuk 
ressam olmak istemesine 
rağmen, aile "sen iyi bir 
fizikçi olacaksın" diye ısrar 
ediyorsa, çocuğun görsel 
zekâsına oranla matema-
tiksel zekâsı daha  fazla 
gelişecektir.

5 Durumsal faktörler: Yedi 
kişili bir ailede yetişen çocuk 
ile tek çocuk olarak büyüyen 
bireylerin gelişiminde çevre-
sel farklılıklar görülebilir. 
Tek yetişen çocuğun sosyal 
davrınışlara yatkınlığı biraz 
daha güçtür.

kadar cesur olun! Zekâ, sayılar 
ve kelimelerden ibaret değildir.

Bir sazın tınısında Anadolu’yu 
hissederken, bir tebessüm ile 
verilmiş selamın sıcaklığında, 
içilen bir demli çayın huzurun-
da, düşüncelerin kelimelere 
döküldüğü bir sonraki maka-
lede buluşabilmek dileğiyle!

Çocuklarımızın yetiştiği eğitim kurumlarında ağırlık ilk iki zekâ kuramına verilirken, Howard diğer altı zekâ türünün önemine de değinmiştir. 

Bu belirleyici fakörlerin etki ettiği çoklu zekâ kuramında 8 çeşit zekâ belirlenmiş;

Sözel
Dil

Mantık
Matematiksel

Müziksel
Ritmek

Kişilerarası
Sosyal

DoğaŞekil (Görsel)
Uzay (Uzamsal)

Bedensel
Kinestetik

Kişiye Dönük
İçsel

Doğa olaylarına 
merak, bitki 
yetiştirmeyi sevmek, 
doğa ve hayvanlara 
ilgi, mevsim ve 
iklim olaylarına 
merak, çevreye 
karşı duyarlılık ve 
toprakla oynamayı 
sevmek bu zekâya 
sahip kişilerin ortak 
paydalarıdır.

Bu zekâ alanında 
bağımsızılk duygusu 
gelişmiştir, birey 
güçlü ve zayıf yön-
lerinin farkındadır, 
bireysel çalışırken 
daha verimlidir, 
amaç ve hedefleri 
belirgindir, düşünce 
ve davransıları 
arasında tutarlılık 
sözkonusudur, 
kendine güvenir 
ve yaşadıklarından 
ders alır.

Arkadaş ve yaşıtlarıy-
la sosyalleşmeyi çok 
sevmek, grup içeri-
sinde doğal bir lider 
görünümüne sahip 
olmak, problemi olan 
kişilere yardım elini 
uzatmak, başkala-
rıyla ders çalışmak 
ve oynamaktan zevk 
almak, insanlara 
selam vermek ve 

hatırlarını sormak, 
iyi bir empati 
yeteneğine sahip 
olmak, kişilerarası 
ve sosyal zekânın 

göze çarpan 
özellikleridir.

Duygularını belirgin 
olarak vücut diliyle 
ifade etmek, iyi 
el becerisi, bir 
veya birden fazla 
sportif alanda 
başarı, hareket 
etme ihtiyacı olan 
çocukların bedensel 
ve kinestetik zekâsı 
yaşıtlarına göre 
daha belirgindir.

Şarkıların melodileri-
ni çok iyi hatırlamak, 
şarkı söyleyebilme 
yeteneği, bir müzik 
aletini çalmaya elve-
rişli olmak ve bunun 
eğitimini almak için 
gayret etmek, eller 
ve ayaklarla ritim tut-
maktan hoşlanmak, 
çevredeki seslere 
duyarlılık, müzik 
çalan bir ortamda 
daha verimli 
çalışabilme gibi 
belirtiler, bu zekâ 
türüne yatkınlığın 
göstergesidir.

Haritaları, çizerge-
leri ve diyagramları 
daha kolay okumak, 
sanat etkinliklerini 
sevmek, filmleri ve 
görsel sunuları izle-
meyi tercih etmek, 
bulmaca çözmek, 
resimli yayınlardan 
hoşlanmak, elinde 
bulunan mater-
yallerle birşeyler 
çizmek, kelimelere 
oranla resimlerden 
daha çabuk ve iyi 
öğrenebilmek bu 
zekâ türüne sahip 
çocukların ortak 
özellikleridir.

Bu alanda başarılı 
olan bireyler olay-
ların oluşumu ve 
işleyişi hakkında çok 
soru sorar, soyut bir 
biçimde düşünebilir, 
bilgiler arasında 
bağlantı kurar, 
satranç gibi oyunları 
oyamaktan zevk 
alır, matematiksel 
problemleri 
çözmeyi ve haliyle 
Matematik dersini 
sever, yaşıtlarına 
göre sebep-sonuç 
ilişkisi kurabilme 
kabiliyetleri daha 
iyidir.

Bu tür zekâya sahip 
öğrenciler, diğer 
öğrencilerden daha 
iyi yazar, uzun hika-
yeler anlatabilme 
becersine sahiptir, 
isim-yer ve tarihle 
alakalı iyi bir hafızası 
vardır, sözcükleri 
anlam ve yerlerine 
uygun bir biçimde 
kullanır, yaşıtlarına 
göre daha iyi bir 
kelime hazinesi ile 
büyümektedir, sözel 
iletişim ve okumayı 
sever ve dinleme 
becerileri yüksektir.

17



18 15 Ekim 2018 / Sayı 62

Gü
nc

el

Enstitü’nün raporunda; sosyal, siyasal, teknolojik ve ekonomik 
yeniliklerin engelli insanlara ne tür zorluklar getirebileceği 
işlenirken, temel olarak, "engellilerin geleceğe umutla bakabi-
leceği” sonucuna varıldı. 

Rapora göre, nüfusun yaşlanması ile "engelli" kavramına bakış 
açısı değişirken, aynı zamanda bakıma muhtaç olan yaşlıların 
oranı da artacak. 

Söz konusu raporda, toplumun engelli insanlara karşı daha çok 
saygı gösterip onları topluma dahil edecekleri ve bu sürecin iyi 
bir şekilde devam edeceği de vurgulanıyor.

Siyasi düzeyde ele alınan farklı bir düzenleme ise, daha önce 
yürürlüğe giren Engellilerle Eşitlik Yasası ile gerçekleştirilmişti. 
Bu yasa ile özellikle kamusal alanda var olan engeller azal-
tılırken, engellilerin hareket alanının genişletilmesine olanak 
sağlanmış oldu. Ayrıca gelişmiş teknoloji ile engellilerin bakım 
olanakları da arttırılırken, sunulan teknolojik destekle, birey-
lerin bağımsız bir şekilde kendi evlerinde daha iyi koşullarda 
yaşayabilmeleri olanaklı kılınıyor. Bu olanak, engellilerin sosyal 
yaşama entegre olmalarını sağlıyor ve bir bakıcının masrafla-
rından daha ucuza geliyor.

yılında, teknoloji desteği ile 
engelliler bugünden daha fazla 
iş imkanına sahip olup, sunulan 
olanaklardan daha fazla yarar-
lanacaklar.

Bilişim teknolojisi, artan bir 
rekabet ve beraberine baskı da 
getirirken, buna bağlı olarak en-

gelliler sosyal alana daha iyi bir 
şekilde kabul edilebilecekler.

Ancak engellilerin yaşama 
entegre edilmesinin bazı 
tehlikeleri de olabilir; Bununla 
ilgili olarak, bu kesimlerle olan 
dayanışmanın azalabileceği 
korkusu mevcut.

Öte yandan engellilere bakım 
alanında çalışan personel eksik-
liği büyürken, buna bağlı olarak 
engellinin yakın çevresindeki 
yük de hafifliyor. 

İş piyasasında da engellilere 
istihdam olanakları sürekli 
olarak artış gösterecek. 2035 
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Gottlieb Duttweiler Enstitüsü yayınladığı bir çalışma raporunda, "İsviçre'de, 2035 yılında 
engellilerin günlük yaşamlarının nasıl olacağı” konusunu ele aldı.



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

Federal Mahkeme, Billag’ın tüketiciden haksız yere 
aldığı MwSt’i (KDV) tüketiciye iade etmesi yönünde 
bir karar aldı. Kararda, geri ödemelerin 2010 yılına 

dönük olarak hesaplanması gerektiği vurgusu yer alıyor. 

Ancak mahkemenin kararında, geri iadelerin herkes 
için mi yoksa sadece itiraz edenler için mi yapılacağı 
yönünde bir muğlaklık mevcut.

Federal Mahkeme 2015 yılında, Televizyon ve Radyo 
ücreti olarak bilinen Billag’ın ücretlerine KDV 
vergisi eklenemeyeceğine dair bir karar vermişti.  

Daha sonra verilen ayrı bir kararda ise bu ücretin 
tüketiciye iade edilmesi gerektiği kararlaştırılmıştı. 

Federal İletişim Dairesi BAKOM yetkilileri, söz 
konusu geri ödemelerin 2020 sonrasında yapılacağını 
söylüyorlar.
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Kanton Bern iyi bir örnek
Bu alandaki çalışmaları ile Kanton 
Bern, İsviçre genelinde iyi bir örnek 
oluşturuyor. Kanton Bern, UMA’la-
rı diğer ilticacılardan ayrı tutarak, 
genellikle personelli konutlarda 
barındırıyor.

Bunlardan bir kısmı İsviçreli ailelerde 
kalırken, tüm UMA’lara dil öğrenme, 
eğitim ve meslek edinebilme olanak-
ları sunuluyor. 

Kanton Parlamentosu’nda gurubu 
bulunan yeşil, sol ve orta partilerin 
yanında, sağ partilerde UMA’nın ço-

R
eşit olmayan (0-17 yaşları arasında), 
anne- babasız ve refakatsız ilticacı 
gençler için kısa terim olarak UMA (Un-
begleitete Minderjährige Asylsuchende) 
kullanılıyor.

UMA’lar reşit ve çocuk yaşta oldukları 
için, diğer ilticacılardan ayrı ve yaşlarına uygun şart-
larda barındırılmalı, geleceğe yönelik olarak UMA’ların 
eğitimine yatırımda bulunulmalıdır. 

Çocukları ayrı barındırma ve eğitimleriyle ilgilenmeyi, 
gerek ulusal yasalar gerekse Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi zorunlu görüyor. Gençlerin gelece-
ğine şimdiden ne kadar yatırım yapılırsa, gelecekte bu 
kesimden toplumsal olarak o kadar yararlanılır.

Yeşiller Partisi Bern Kanton Milletvekili
sancars@bluewin.ch

Haşim Sancar
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yeterince ciddi bir kampanya 
yürütmemelerinden dolayı 
(nasıl olsa bütün partiler 
krediye evet dediler mantığı 
ile), kredi halk 2017 Mayıs 
oylamasında ret edilmişti. 
Halk oylamasından önce, 
Haber Podium’un Nisan 
2017 sayısındaki yazımda, 
oylamanın ciddiye alınmaması 
durumunda, kredinin ret 
edilme tehlikesinin olduğunu 
belirtmiştim.

Kanton Hükümeti 
masrafları düşürdü
Halk oylamasında 2017’de 
olumsuz sonuç çıkmasına 
karşın, yasal ve etik nedenler-
den dolayı UMA’ların çocuk-
lara uygun şartlarda barındı-
rılması ve eğitilmesi bir nevi 
zorunluluk. Bu sorumluluğu 
yüklenen Kanton Hükümeti 

cuklara 
uygun 
şartlarda 
barındırmalarını 
destekliyor. Ancak bu 
iş biraz masraflı ve Federal 
Hükümet’in UMA’lar için 
Kanton’a ödediği meblağ, tüm 
masrafları karşılayamıyor. Bu 
nedenle, Kanton bütçesinden 
bir miktar para ayrılması 
gerekiyor.

Refakatsız gençler 
için 2017 hak oyla-
masında olumsuz 
sonuç
Bu masraflar için Bern 
Kanton Hükümet’i 2016-
2019 yılları için 105 milyon 
franklık bir bütçe sunmuştu. 
Bu kredi Bern Kanton 
Parlamentosu’nda büyük 
bir çoğunlukla geçmişti. 
Karşı oy bir tek SVP ve 
EDU’dan gelmişti. Daha 
sonra SVP referanduma 
gitmiş ve ne yazık ki, 
partilerin duyarsızlığından ve 

(Regierungs-
rat), oylama-
dan sonra 
UMA’lar için 
yapılan günlük 

masrafları 170 
franktan 140 

franka düşürdü. 
Kanton Hükümeti 

aynı zamanda, duru-
mu tehlikeli olmayan 17 

yaşındaki gençler için daha 
düşük bir barındırma meblağı 
ödenmesi için anlaşma yaptı. 
Bu arada Federal Hükümet, 
Kantonlara ödediği meblağı 
36,5 franktan 80 franka artır-
mayı öngördü. 

Diğer taraftan, İsviçre’ye 
gelen ilticacıların sayısında 
hayli bir düşüş yaşanmakta. 
Bu nedenle 2017 tahmin 
edilen 460 civarındaki 
UMA sayısı, şimdi 370 
civarında görünmekte. Tüm 
bu gelişmeler, UMA’lar 
için yapılacak masrafları 
oldukça düşürmekte ancak 
Kanton bütçesinden yine 
de bir meblağın ayırılması 
gerekmekte. Kabataslak 
önümüzdeki iki yıl için 30 
milyon (Federal Hükümetin 
meblağı içinde) ve 2018’in 
kalan zamanı için 2 milyon 
franklık bir kredi gerekmekte. 
Bu istemle parlamentodan 
Hükümetin istediği kredi geçti.

Tekrar referandum 
ve 25 Kasım 2018’de 
yine halk oylaması
Meblağın düşürülmesine 
karşın, 2017’deki gibi yine SVP 
imza toplayarak 
konuyu referanduma götürdü. 
SVP, çocuklar için de olsa, 
masrafların yüksek olduğunu 
iddia ediyor ve UMA’ların 
ergen olan ilticacılarla aynı 
konutlarda ve aynı şartlarda 
barındırılmasını ve sadece 
Federal Hükümet’in ödediği 
meblağ ile barındırılmasını 
öneriyor. Oysa ergen olmayan 
ve herhangi bir ebeveyn 
ile yaşamayan çocukların, 
çocukları koruma yasasından 
ve Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nden 
dolayı, uygun şartlarda 
barındırılması zorunluluğu 
bulunuyor. 

25 Kasım 2018’da yapılacak 
halk oylamasında krediye evet 
demek için, benimde Yeşiller 
adına içinde bulunduğum bir 
komite kuruldu. Komitenin 
sorumluluğunu FDP yüklendi. 
SP, EVP, GLP, BDP’de komitede 
temsil ediliyorlar. Belki SVP için 
çocuk hakları bir önem taşı-
mamakta, ancak bizler için çok 
önem taşıyor. Onun için Kanton 
Bern’de oturup da oy hakkına 
sahip olan herkesi, yapılacak 
İlticacılar Sosyal Yardımı (Kredit 
für Asylsozialhilfe) için Evet 
demeye davet ediyoruz.
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çalışmaz ve sadece sosyal yardım 
alırsa, emekli olana kadar ortaya çıkan 
masraf 1 milyon franka tekabül eder. 
Ancak bu kişiler desteklenip, dil ve 
eğitimlerine, daha sonra da iş yaşam-
larına atılmaları için destek sunuldu-
ğunda, kişiler çok daha az bir bütçeyle 
bağımsız olabilirler.

Birçok kanton yeni uygulamayı özel-
likle destekliyor. Federal Hükümet ise, 
mülteci ve geçici oturum sahiplerinin 
yaklaşık %70’inin çalışma potansiye-
linin olduğunu ve bu kesimi destekle-
mek istediğini belirtiyor. 

Bunun için yapılması gerekenlerin ba-
şında ise; potansiyel tespiti ve koçluk, 
işverenlere kısmi maddi destek, bilgi 
aktarmak ve ağ kurmak gibi konular 
geliyor.

 Potansiyel tespiti ve koçluk ile iş ara-
yanların soruları yanıtlanırken, böylece 
taleplere cevap verebilecek kişiler 
rahatlıkla bulunabilecek. Bilgi aktar-
mak ve ağ kurmak ile de, işverenler 
kendilerine gereken bilgilere kolayca 
ulaşabilecekler.

Bu değişimle birlikte, özellikle de 
iş gücü ve mesleki öğrenci sıkıntısı 
çeken işverenlerin daha çok motive 
olacakları tahmin ediliyor.

Diğer yandan mültecilerin de çalışma 
heveslerinin büyük olduğu görülüyor. 
Bu kesimler genellikle ya geride bırak-
tıkları akrabalarını desteklemek ya da 
gelmeden önce büyük borçlar altına 
girdikleri için çalışıp para kazanmak 
istiyorlar. Ayrıca İsviçre toplumuna ve 
ülkenin gündelik yaşamına enteg-
re olmak da mültecilerin hedefleri 
arasında.

Daha önce yaptığımız haberlerde, 
mültecilerin entegrasyonu için ayrılan 
bütçenin, gelecek yıldan itibaren kişi 
başına 6 bin franktan 18 bin franka 
yükseltileceğini duyurmuştuk. Devlet 
tarafından oluşturulan bu bütçe ile, 
iş yaşamına entegre olmak daha da 
kolaylaşırken, dil ve eğitim giderleri bu 
bütçeden karşılanacak.

İsviçre Sosyal Konferansı (SKOS)’nin 
bir hesabına göre; 25 yaşında İsviçre’ye 
yerleşen bir mülteci hiçbir zaman 

Mültecilerin çalışma oranları 
oldukça düşük. İsviçre’de 5 yıl 
boyunca yaşayan mültecilerin 

iş bulup çalışma oranları sadece %32.  
Bu oran 7 yıl sonra %50’ye çıkıyor.

Mülteci statüsünde olan kişiler 
işverenler tarafından pek tercih 
edilmiyorlar. Özellikle dil ve deneyim 
yetmezliği gibi konular işverenler için 
birer bariyer. Öte yandan mültecileri 
işe almak için gerekli olan prosedür-
leri bilmemeleri ya da prosedürlerle 
uğraşmak istememeleri de önemli 
etkenlerin başında geliyor.

Mültecilerin çalışmalarını 
kolaylaştırmak ve 
desteklemek için yeni 
düzenlemeler

Mültecilerin çalışmalarını kolaylaş-
tırmak ve desteklemek adına yeni 
düzenlemeler devreye konuldu. Buna 
göre, 2018 yılı başı itibarı ile işverenler, 
mültecileri ve geçici oturum sahiple-
rini çalıştırmak için artık özel izinler 
almak zorunda değiller. Bunun için 
bildirimde bulunmaları yetiyor.

Çalışma İzni ve Entegrasyon Önlemleri
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İsviçre’de 5 yıl boyunca yaşayan 
mültecilerin iş bulup çalışma 
oranları sadece %32.  



İsviçre’de sağlık sigorta primleri 1996 yılından bu yana yıllık 
olarak ortalama %4,5 oranında artış gösteriyordu. Sağlık 
sigorta primlerinde gelecek yıl için her ne kadar daha önceki 

yıllar gibi yüksek bir artış olmayacaksa da, yine de bir artış söz 
konusu. 

Önümüzdeki yılın prim artış oranı %2,7 olarak belirlendi. 
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Federal Hükümet, sağlık 
primleri için artık ortalama bir artış hesaplanacağı-
nı duyurdu.

Şu ana kadar yapılan hesaplamalar 
sadece bir yetişkinin temel sigortası 
üzerinden yapılıyorken, bu hesap-
lamalara artık çocuk ve gençlerin 
primleri de dahil edilecek. 

Yeni sistem üzerinden yapılan he-
saplamalarda prim artışlarının %1,2 
olduğu gözlemleniyor. Bu farkı en 
fazla hissedecek olanlar çocuklu aileler 
olacak. 

Federal Hükümet 2017 yılının Mart ayında, aile-
lerin yükünün hafifletilmesine dair bir karar almıştı. Buna 
göre 19-26 yaş arasındaki gençlerin primleri gözle görülür 
derecede düşecek. Sağlık sigorta primleri bu yaş grubu için 
yaklaşık %15 oranında azalırken, bu oran aylık olarak 50 frank-
lık bir indirime denk geliyor. Böylece, örneğin Kanton Zürich’te 
ödenen sigorta tutarı 273 frank olacak.

Sigorta primlerinde bölgesel farklılıklar ise devam edecek. 2019 
yılında kantonlar arasındaki prim artış oranları farkı, % 1,5 ile 
%3,6 arasında değişiklikler gösterecek.

Swisstransplant Vakfı Başkanı Franz İmmer’a göre, İs-
viçrelilerin %15’inde organ bağış kartı bulunuyor. Bu 
kartların kaybı durumunda, gerekli bilgiler elektronik 

sistemden edinilebilecek. 

Elektronik kayıt sisteminin nedeni

Ailelerle yapılan görüşmeler sonucunda, aile bireylerinin 
%60’ının ölen kişinin istemini bilmedikleri ve o an o kişi 
adına karar vermek zorunda kaldıkları ortaya konuyor. 
Sonuçta bu durum aileler için ağır bir yük olabiliyor. Söz 
konusu kayıt sistemi ile, akrabaların bu stres ve hüzünleri 
azaltılmak isteniyor.

Bu tür sistemler hali hazırda İngiltere gibi ülkelerde uygu-
lanıyor. Almanya’da ise, organ bağış bilgisi sağlık sigortası 
kartına bilgi olarak kaydediliyor.

1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, 
İsviçre’de organ bağışı için elektronik kayıt 
sistemi devreye konuldu. 
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Sigortaların yürüttüğü lobi 
çalışmaları ve baskı ile, 
öncekilerden daha sıkı olan bir 
düzenlenme Parlamento’da 
yasalaştırılmıştı. Bu düzenle-
me, neredeyse İsviçre Federal 
Parlamento tarihinin en hızlı 
düzenlemesi olmuştu.

Kabul edilen yeni düzenleme-
ye, şüpheli birey herhangi bir 
yardım aldığında ev halkının 
tamamının izlenebileceği 
vurgusu eklenmiş, izleme 
kapsamına AHV, sağlık sigor-
tası ve işsizlik sigortası alanlar 
da dahil edilmişti.

Daha sonraki süreçte ise 
Federal Mahkeme’nin bir 
kararı gündeme gelmişti. 
İsviçreli hakimler verdikleri 
karar ile AİHM’in verdiği kararı 
göz önünde bulundurmuşlardı. 
İsviçre Federal Mahkemesi, 
sosyal sigorta kurumlarının 
malulen emeklileri gizlice 
gözetlemelerinin yasal bir 
temeli olmadığına hükmet-
miş, şimdiye kadar verilen 

D
aha önce bu konuyu 
köşemde işlemiş 
olmama rağmen, 
gündemde olması 

vesilesi ile konuya yeniden 
değinme gereği duydum. Gö-
zetleme yasasına dair detaylar 
şöyle; 

2016 yılının Ekim ayında Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi 
İsviçre aleyhine bir karar 
verip, İsviçre’nin hukuki 
temel olmadan insanları 
izlediğine vurgu yapmıştı. 
AİHM’in bu kararı ile birlikte, 
SUVA, Emeklilik Sigortası 
IV ve belediyelerin sosyal 
yardım kurumları, insanları 
takiple görevlendirilen sosyal 
dedektiflerin çalışmalarını 
durdurmuşlardı. AİHM’in bu 
kararından hemen sonra, 
uygulamanın yeniden ve daha 
kapsamlı bir şekilde yürürlüğe 
geçirilmesi için yeni çalışmalara 
başlanmış, konu kısa bir süre 
önce Federal Parlamento’nun 
gündemine gelmişti. 

Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@haberpodium.com

Federal Hükümet’in gündeme getirdiği ve 
Federal Parlamento tarafından kabul edilen 
Sosyal Gözetleme Yasası 25 Kasım 2018 
tarihinde halkın oyuna sunulacak. Oylamanın 
kabul edilmesi durumunda; SUVA, Emeklilik 
Sigortası IV ve belediyelerin sosyal yardım 
kurumları, insanları takip etmeleri için sosyal 
dedektifler görevlendirebilecekler.
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kararları bozup, sosyal sigorta 
kurumlarından gözetleme 
yapmamalarını ve devam 
eden gözetlemeleri derhal 
durdurmalarını talep etmişti.

Verilen bu kararlara rağmen 
tartışmalar devam etmiş, uy-
gulamanın hayata geçirilmesi 
için hem Hükümet hem de 
Parlamento kanadında çeşitli 
çalışmalar yürütülmüştü.

Yasaya verilen son şekil ile, 
takip ve izlemek için öncelikle 
mahkeme kararı gerekiyor. 
Mahkeme kararı olduğu süre-
ce insanlar gizli istihbaratların 
kullandığı her tür yöntemle 
takip edilebilecekler. Örne-
ğin GPS takibi ile arabaların 
güzergahı takip edilirken, 
gerekli görüldüğünde takip 
için Drohne gibi araçlar da 
kullanılabilecek. Ayrıca açık 
alanlar dışında, açık alanlar-
da görünür olan balkon gibi 
mekanlarda da görüntü ve ses 
kaydı yapılabilecek. 

Bu yasanın herkesi potansiyel 
şüpheli durumuna düşüre-
ceğinden hareketle karşıt bir 
imza kampanyası başlatılmış, 
konuyu halkın oyuna sunmak 
için imza toplanmıştı. 

Konu 25 Kasım’da halkın oyu-
na sunulacak. Düzenlemenin 
kabul edilmesi durumunda; 
malulen emekliler, işsizlik 
ve sağlık yardımı alanlar, 
belediyelerden ek yardım alan-
lar, annelik yardımı alanlar ve 
yaşlılık sigortası alanlar takip 
edilecek.

Federal Hükümet, halk oyla-
masının tartışıldığı bu dönem-
de, önergesine halk desteği 
almak adına yeni düzenleme-
lerden söz etmeye başladı.

Federal Hükümet, 25 Ka-
sım’da yapılacak oylama ön-
cesinde, takiplerde görevlen-
dirilecek olan dedektiflerin sıkı 
bir kontrolden geçirileceklerini 
ve  isimlerinin açıklanacağını 
ifade ediyor.

Hükümet, düzenlemesinde şu 
vurguları sıralıyor;

• Her sigorta dedektifi-
nin, takip ile ilgili olarak 
Federal Sosyal Sigortalar 
Dairesi’nden izin alması 
gerekiyor. 

• Federal Sosyal Sigortalar 
Dairesi’nin bu izni, mahke-
menin takiple ilgili verdiği 
karara bağlı olacak.

• İzinler 5 yıl için verilecek 
ve gerektiğinde iptal edile-
bilecek.

• İzin verilen kişilerin listesi 
herkes için açık tutulacak.

• Her gözetleme ayrı ayrı 
raporlanacak ve özel bilgi-
lerin korunması sağlana-
cak.

• Yapılacak olan dosya 
imhaları da kontrol altında 
olacak ve raporlandırıla-
cak.

• Her dosya için, şüpheli 
birey kendisi ile ilgili takibi 
onaylamasa bile, ona 
gözetlendiğine dair bilgi 
verilecek.

• Takip edilen bireyler dos-
yalarına ulaşabilecek ve 
kopyasını isteyebilecekler.

• Haksız yere şüphelenilmiş 
ve gözetlenmiş olduğunu 
düşünenler sigortalara 
karşı mahkemeye başvu-
rabilecekler. 

Federal Hükümet, dedektiflik 
yapacak olanların özelliklerini 
ise şöyle sıralıyor;
• Sicil kaydının temiz olması 
• İcra ve iflaslarının olma-

ması 
• Mesleki kuralları biliyor 

olması ve bunu ıspatlaması
• Dedektiflik eğitimine ek 

olarak polis eğitimi den-
ginde bir eğitim alması 

• En az 2 yıllık bir gözetleme 
deneyiminin olması 

Sigortaların ve sigorta lobile-
rinin güçlü olduğu İsviçre’de, 
mağdurlara sahip çıkmak 
adına 25 Kasım’da oyunuzu 
mutlaka kullanın diyorum.

25

Federal 
Hükümet’in 

gündeme 
getirdiği 

ve Federal 
Parlamento 

tarafından kabul 
edilen Sosyal 

Gözetleme 
Yasası 25 Kasım 

2018 tarihinde 
halkın oyuna 

sunulacak.

Yasaya 
verilen son 

şekil ile, 
takip ve 

izlemek için 
öncelikle 

mahkeme 
kararı 

gerekiyor.

Not: İsviçre’de, hukuki konularda danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyenler 
yukardaki mail adresimden bana ulaşabilirler. Ayrıca Türkiye ile, tanıma/tenfiz da-
vaları, tapu dava işlemleri, tebligat, vekâlet işlemi vs. türünden herhangi bir hukuki 
süreç içerisine giren ya da Türkiye’de hukuki takip yaptırmak isteyen okuyucuları-
mız da iletişime geçebilirler.
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Öncelikle şunu 
bilmemiz gerekir 
ki, çocukların 
yetişkinlerde olduğu 
gibi duygularını 
hemen keşfedip 
örneğin nefeslerine 
odaklanmalarını 
beklemek pek 
de doğru olmaz. 
Bu alışkanlığı 
onlara zamanla 
kazandırmamız 
gerekmektedir. Tabii 
bu zamanı da doğru 
belirlemek gerekir. 

Bağıran çağıran, ağlama krizlerine 
giren ve yaşından büyük öfkeleri 
olan çocuklar… 

Bu durum size kendi çocuklarınızdan 
tanıdık geliyor mu? Veya "Çok şükür 
bizimkiler değil ama komşumuzun 
çocukları tam da böyleydi" diyor musunuz? 

Büyük çoğunlukla bu soruyu evet olarak 
yanıtlıyorsunuz. Bizim çocukluğumuzun 
anne babalarımızın çocukluğundan farklı 
olması gibi, kabul edelim ki onlar da 
bizden epey farklılar. Çünkü dünya hızla 
değişiyor ve bu şartlarda, duyguların da 
aynı hızda değişmesi kadar doğal bir şey 
yok.

Peki bu duygu değişikliklerine, özellikle 
de sakin kalamama durumuna tanık 
olduğunuzda ne yapıyorsunuz? Daha da 
önemlisi, bunları yaşamadan önlemenin 
bir yolu var mı? 

Elbette ki var. Hem de o yol, 
öğrendiklerinde tüm hayatları boyunca 
çeşitli duygularıyla başa çıkmak için 
kullanabilecekleri harika bir yol.  Yani 
"Bilinçli farkındalık".
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Mutlaka daha uzun süre 
sakin kalabildikleri 
anlar vardır. Örneğin 

sevdikleri bir çizgi filmi izlerk-
en veya resim yaparken... Bu 
anları değerlendirebilirsiniz. 

Sakin kaldıkları ve konsant-
rasyonları yüksek olduğun-
da çocuklarınızı övün. Bu 
davranışı tanıdığınızı ve bunun 
hoşunuza gittiğini söyleye-
bilirsiniz. Sakin kaldıklarında 
hareketlerinde veya seslerinde 
neler olduğunu örneğin şu 
ifadelerle anlatabilirsiniz: 

"Yeni bir renk seçmene yardım 
etmek için sadece derin bir 
nefes alman çok güzel. Bunun 
sana iyi geldiğini ve seni sakin-
leştirdiğini düşünüyorum."

"Sorununu bana anlatırken çok 
net bir şekilde seni duyabili-

yorum çünkü normal bir sesle 
konuşuyorsun. Bu seni daha iyi 
anlamama yardımcı oluyor."

Bu örneklerde olduğu gibi;

• Duyusal sözcükler kullan-
mak onları nasıl ve neden 
fark ettiğinizi açıklamanıza 
yardımcı oluyor.

• Çocuğunuzun sergilediği 
olumlu eylemi adlandırmış 
oluyorsunuz.

• Bu eylemin onlara nasıl 
yardımcı olduğunu (neden 
yapmaya devam etmeleri 
gerektiğini) söylemiş oluyor-
sunuz. 

Bunları gün içinde farklı 
cümleler ile tekrarlayabilirsin-
iz, ek olarak aşağıdaki birkaç 
uygulama çocuğunuzdaki 
farkındalık bilincini güçlendir-
menize yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki 
3 çalışmayı 

çocuğunuz ve 
arkadaşlarını 
dahil ederek 

zevkle 
deneyebilirsiniz.

oturarak, alın yerde kollar 
önde veya geride) kalma-
larını isteyin. 

Burada hikayeler anlatıp 
daha uzun süre kalmalarını 
sağlayabilirsiniz. Örneğin; 
ormanda duran sihirli 
kayalar olduklarını hayal 
ettirebilirsiniz. Bu pozisyon-
dayken derin nefesler 
almalarını söyleyin. Elinizle 
hafifçe sırtlarına dokun-
duğunuzda (bu dokunuş 
sihirli kelebeklere ait olsun) 
daha derin nefesler alma-
larını isteyin.

Dinleme oyunu

Çocukları çevrelerinde 
duydukları tüm sesleri din-
lemeye yönlendirin. Önce 30 
saniye gibi kısa bir süre ile 
başlayın. Sessiz bir şekil-
de duyabildikleri her sesi 
dinlemek için konsantre 
olmalarını isteyin. Süre biti-
minde bir zil çalın ve sırayla 
onlardan neler duyduklarını 
anlatmalarını isteyin. 

Bu sırada da sessiz kal-
maları ve birbirlerini daha 
iyi bir şekilde dinlemelerini 
sağlamak için, arkadaşları 
ile duydukları her aynı ses 
için önlerindeki kağıda bir 
çizgi çizmelerini isteyin.

Ben eksiğim beni bul çantası

Bir kutu içerisine farklı renk, 
boyut ve şekillerde nesneler 
koyun. Örneğin; küçük man-
dal, ataç, oje, ceviz, 2 farklı 
renkte kalem, anahtarlık, iki 
farklı renkte lego, çay kaşığı, 
yara bandı gibi…

Bütün nesneleri çocuk-
lara önce tek tek gösterin 
ve nesnelerin isimlerini 
renkleri ile birlikte söyleyin. 
Sonra gözlerini kapatma-
larını isteyin ve kutu içer-
isinden 1 tane nesne alarak 
onlara neyin eksik old-
uğunu sorun. Tüm nesneler 
bitene kadar oyuna devam 
edebilirsiniz.

Nefes pratiği ile çalışmak

Çocukları mutlu eden oyun-
lardan bir tanesi de taklit 
etmektir. O yüzden nefes 
çalışmalarında onların 
rol modeli olun ve nasıl 
yapacaklarını önce kendi-
niz uygulayarak gösterin. 
Oturduğunuz yerde derin 
nefesler alın. Karnınıza 
odaklanmalarını isteyin. 

Gözlemledikleri değişimler; 
nefes hareketiyle gelen iniş 
çıkışlar derin nefese ihtiyaç 
duyduklarında daha kolay 
hatırlamalarını sağlaya-
caktır. 

Sonra yogada poziso-
yununda (kalçalar üzerine 

27
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İnsanlığın uzun yıllardır kendine sorduğu ve büyük bir ilgi 
ile araştırdığı birçok soru var. Bunlardan bazıları şöyle; 
İyilik ve ahlak insanın doğuştan getirdiği özellikler midir? 
İyi ve kötü olmayı tamamen çevremizden (aile, okul, 
arkadaş, iş ve sosyal çevre) öğrenmeyi mi bekleriz? Kötü 
davranışları ve bencil olmayı, ailemiz ve çevremiz mi 
öğretir bize?

Dr. Meral Acar
Çocuk, Ergen, Aile 

Psikoloğu ve Danışmanı
acarmeral@googlemail.com

Bu sorulara cevap bulmak için, 
psikoloji alanında yıllarca çocuklar 
üzerinde deneysel çalışmalara 

başvurulmuş, cevap aranmaya çalışılmıştır. 
Bu konuda,özellikle de psikolojiyi ve felseyi 
yıllardır ahlak konusunda araştırmaya sevk 
eden canlıların merkezinde küçük insanlar, 
yani bebekler bulunuyor.

Bebeklerin kendilerini ahlak konusunda ifade 
edebilmelerini anlamak, onların davranışlarını 
iyi hazırlanmış ortamlarda gözlemlemekle 
mümkündür. Çünkü bebekler konuşamaz, 
açıklama yapamazlar. Ancak bu onların hiçbir 
şey bilmedikleri anlamına gelmez. 

Bugüne kadar 3-6 aylık bebekler; sevimli, 
ihtiyaçlarını size direk anlatamayan, hiçbir 
şeyin farkında olmayan olarak görülür, 
kabul edilirdi. Fakat bebeklerin dünyasına 
girebilmek ve onları anlayabilmek için, 
onların çok sevdikleri oyun yollarını 
kullanabiliyoruz.

Deneyler
Kukla oyunları yardımı 
ile ahlak gelişimi anlama 
Gelişim Psikoloğu olan 
Paul Bloom, "Ahlak 
gelişimi"nin nasıl olduğunu, 
kendine ait olan psikiloji 
laboratuarında deneysel 
olarak gözlemlemiş. 
Deneyinde, henüz 5 aylık 
olan bir bebeğin iyi ile kötüyü 
nasıl ayırt edebileceğini 
gözlemleyen Bloom, 
kontrollü hazırlanmış 
bir ortamda yapılan bu 
gözlemlerinde, kukla 
oyunları yardımı ile küçük 
bebeklerin aklından 
geçenlerin neler olduğunu 
öğrenme imkanını elde 
etmiş. 
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geri atmıyor ve topu alıp 
kaçıyormuş. 

Bebeklere bu tavşanlar 
gösterilerek; "Hangi tavşanı 
istersin?" sorusu yöneltiliyor. 
Bebeklerin seçimleri topu alıp 
kaçanı değil, topu atan tavşan 
oluyor. Deneyin sonunda 
bebeklerin %87'sinin iyi gör-
dükleri karakterleri ödüllen-
dirdikleri, kötü gördüklerini ise 
cezalandırdıkları tespit edilmiş.

Bu çalışma ile birlikte, 
insanların doğuştan getirdiği 
bir adalet duygusunun varlığı 
kabul ediliyor.

Önyargılar

Yapılan diğer bir çalışmada 
bebeklerde de önyargıların var 
olabileceği konusu araştırıl-
mış. Örneğin 3 aylık bebeklerin 
kendi ten renginde olanları, 11 
aylık bebeklerin, kendileriyle 
aynı tercihi yapanları, 12 aylık 
bebeklerin ise kendisi gibi 
olanları desteklediği, taraf 
tuttuğu gözlemlenmiş. 

Bloom bu kapsamda üç kukla 
köpek kullanmış. Bunlardan 
birisi sarı t-shirtlü, diğeri mavi 
t-shirtlü, üçüncüsü ise t-shirt-
süzmüş.

Birinci sahnede bebeğe her üç 
kukla köpek de gösterilmiş.

T-shirtsüz kukla köpek kutu-
daki oyuncağı almaya çalışır-
ken, sarı t-shirtlü kukla köpek 
gelip ona yardım etmiş.  Aynı 
sahne bir kez daha tekrar-
lanmış. Bu kez mavi t-shirtlü 
kukla köpek gelip, T-shirtsüz 
köpeğin kutuyu açmasına 
engel olmuş.

Deneyin sonunda bebeğe "Bu 
üç köpek kukladan hangisini 
istersin?" sorusu yöneltilmiş. 
Bebek hangisini istediğini 
eliyle göstermiş. 5 aylık bebek 
sarı t-shirtlü olan köpek 
kuklayı seçmiş, yani iyi ve 
yardımsever olanı...

İyi ve kötüyü 
belirleme

Yine bu deneyin devamı olarak 
sonraki deneyde, bebeklerin 
iyi ve kötü olarak belirledikleri 
karakterlere karşı tutumlarının 
nasıl olacağını görmek için 
onlara; iyileri ödüllendirebile-
cekleri, kötüleri ise cezalandı-
rabilecekleri bir deney ortamı 
hazırlanmış.

İlk sahnede iki tavşan gös-
terilmiş. Birinci tavşan topu 
atıyor ve ikinci tavşanın topu 
geri atmasını bekliyormuş. 
Ancak topu alan tavşan topu 

Sözkonusu kendileri olduğun-
da adalet anlayışlarını değiş-
tirdikleri, kendi grupları lehine 
davrandıkları anlaşılmış ki, bu 
çok güçlü bir önyargı duygu-
sunu ortaya koymaktadır.

Araştırmacılar bu sonucu 
evrimle ilişkilendirirken, 
"Hayatta kalabilmek için bana 
benzeyeni, benim gibi olanları 
seçmeliyim" iç güdüsünün, 
insan hayatında ve toplumsal 
iletişimde korkunç sonuç-
lar doğurabileceği kanısına 
varıyorlar. 

Anne- babaların 
müdahalesi

Ahlakın tarafsız olması ve her 
durum ve koşullarda tarafsız 
kalınması, evrensellik ilkesinin 
merkeze alınması son derece 
önemlilik arz eder. İşte bu yüz-
den anne-babaların, çocukla-

rının içinde yaşadıkları çevrede 
ahlak gelişimine müdahaleleri 
gerekmektedir.

Ahlak eğitimini etkileyen fak-
törleri araştırmak üzere, 8 yaş 
çocuklarına yapılan deneylerde 
çocukta adalet duygusu ve bu 
duyguyu nasıl dağıttığı konusu 
inceleniyor. Bu yaş çocukların 
ben merkezli düşünceye sahip 
olduğu kabul ediliyor. 

9-10 yaş çocuklarında yapılan 
deneylerde çocuklarda ada-
letli, eşit davranma ve hatta 
cömert olma davranışları 
sergiledikleri gözlemleniyor. 

Bu gözlem soucu bize şunu 
gösteriyor; Çocuk ailede ve 
çevresinde sağlıklı ahlak 
eğitimi alabilir. Bu ise evrensel 
değer ve olguların değerli bu-
lunması ile mümkündür. Nedir 
bu evrensel değerler? Adaletli 
olmak, eşitlik, yarımseverlik, 
iyilik, cömertlik gibi bireysel ve 
toplumsal olumlu davranışlar 
sergilemek evrensel değer 
normlarıdır. Anne- babaların 
küçük yaşlarda çocuklarına; 
"Hadi kardeş payı yapın", di-
yerek paylaşmayı öğretmeleri 
önemlidir.  

"Ahlak eğitimi"nde biyolojik 
olarak getirdiğimiz değer-
lerimizin inşa edilmesi ve 
pozitif yönde geliştirilmesinde 
ailenin, çevrenin ve kültürün 
önemli rolleri vardır.
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İlk kuşak olan baba Yusuf 
Koca İsviçre’ye ilk olarak 
1965 yılında geliyor. Yusuf 
Koca buraya geldiğinde 31 
yaşındaymış. O zamanlar İş 
ve işçi Bulma Kurumu aracı-
lığı ile İsviçre’ye gelen Yusuf 
Koca, Winterthur civarında 

bulunan bir tekstil 
fabrikasında işe 
başlıyor. 

1967 yılında Türki-
ye’ye dönen Yusuf 
Koca, iki yıl sonra 
yeniden İsviçre’ye gelip 
daha önce çalıştığı fab-
rikada işbaşı yapıyor. 

Daha sonra da Weiss-
lingen`e taşınıyor ve 
Hausamman & Moss AG 
isimli firmada yeni bir işe 
başlıyor. 

1982 yılında iş sebebi ile 
Flawil‘e taşınan Koca, Habis 

Textil isimli firmada emekli 
olana kadar çalışıyor. 2013 
yılında da, yaşadığı şehir olan 
Winterthur’da hayata gözleri-
ni yumuyor.

Yusuf Koca
Tülün Yanardağ

1971 yılının Sonbahar ayında 
İsviçre’ye gelen Tülün Yanar-
döner, buraya geldiğinde 7 
yaşında olduğunu söylüyor 
ve ilk geldiği zamanları şöyle 
anlatıyor;

"İlk olarak Weisslingen‘e 
geldim ve burada büyüdüm. 
Geldikten bir hafta sonra bir 
sınıfa oturttular beni. Almanca 
bilmiyorum, kültür şoku 
yaşadım tabi. İstanbul’dan 
geldim ama ora burası gibi 
değildi. Ortaokul ikinci sınıfa 
gidiyordum orada ve okul çok 
farklıydı. Türkiye’de üniforma 
giyerdik, burada ise üniforma 
yoktu mesela. Normal kıya-
fetler giyiyorduk okulda. Bana 
çok değişik gelmişti.

1 yıl kadar sonra dilimi iler-
lettim ve alıştım okula. Ondan 
sonraki aşamada da okul-
larımı yapıp, son olarak da 
tekstil bölümü ile ilgili yüksek 
okul okudum. Uzun süre de 
tekstil alanında yönetici olarak 
çalıştım."
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Bavulumda 
Umutlar bölümü-
müze bu kez de 
Tülün Yanardöner 
ile Aylin Kara-
su'yu konuk ettik. 
Tülün Yanardöner 
İsviçre’de yaşayan 
ikinci kuşağı, kızı 
Aylin ise üçüncü 
kuşağı temsil 
ediyor.

Birinci Kuşak İkinci Kuşak
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 Okul döneminde sıkıntı yaşadı-
nız mı hiç?

Okul dönemimde pek sıkıntı yaşa-
madım doğrusu. Öğretmenlerimden, 
çevremden destek aldım hep. Ancak 
ilk başlarda Almanca bilmediğim için 
kimseyle arkadaşlık yapamadım. 
Bu yüzden de hep yalnızdım. Seninle 
oynamak, senin yanına gelmek 
istiyorlar ama sen anlamadığın için 
onları, kendini geri çekiyor, mesafeli 
duruyorsun. O dönemde şimdiki gibi 
dili desteklemek için entegrasyon 
kurumları da yoktu.

 O dönem sosyal ortam nasıldı 
burada?

Weisslingen’de birkaç aileydik o 
zamanlar. O aileler arasında sıkı bir 
bağ vardı ve hafta sonları mutlaka 
birbirlerine giderlerdi. Aile ziyaret-
lerine, kahvaltılara, sohbete gidilirdi 
sıklıkla. Buna ihtiyaçları vardı çünkü. 
Memleket özlemini böyle gidermeye 
çalışıyorlardı.

O sıra kimse dil bilmezdi pek. Bu 
yüzden de küçük yaşta tercümanlığa 
giderdim onlara. 9-10 yaşlarınday-
dım o zamanlar. Onlarla doktora, 
hastaneye, polise, belediyeye 
giderdim. Böyle bir sorumluluk 
yüklemişlerdi bana. Daha sonraları, 

1979 yılında Weisslingen ve Çevresi 
Türk Birliği isimli bir dernek kuruldu 
ve buradaki insanlar bu dernek 
etrafında bir araya geldiler. Babam 
burada uzun yıllar yöneticilik yaptı. 
Winterthur bölgesinden çok gelen 
olurdu bu derneğe, çok kalabalıktı. 
Sonra kapandı ya da Tokuşlular 
Derneği olarak isim değiştirdi galiba, 
tam bilmiyorum.

 Buraya çok küçük yaşlarda 
geldiniz. Kendinizi buralı hissedi-
yor musun?

Geldiğimde çok küçüktüm tabi, herşe-
yi burada yaptım. Türkiye‘nin bizim için 
özel bir önemi vardı, sonuçta mem-
leketimiz. Ama yaşamımın büyük bir 
kısmı burada geçti. Burada büyüdüm, 
eğitim aldım, iki kültürle yetiştim ama 
daha çok buraya aitim ben.

Winterthur’a geliş
1986 yılında evlenen Tülün 
Yanardöner, 2000 yılına kadar 
Dietfurt AG (Bütschwil) tekstil 
fabrikasında, Satın Alma 
Müdürü olarak çalışıyor. Ancak 
bir süre sonra tekstil fabrikası 
kapanmak zorunda kalınca 
yeni bir arayışa giriyor ve eşiyle 
birlikte Winterthur’da bir seya-
hat acentesi kuruyor.

 İki çocuk annesisiniz. Çocuklar 
eğitim ve gelişim aşamasında 
zorluklar yaşadılar mı? 

Pek yaşamadılar. Benim dil bilmem, 
burada büyümem çocuklarım için 
önemli bir avantajdı. Okuldan da hep 
destek aldılar. Ortamdakilerle çok 
çabuk kaynaştılar ve pek yabancılık 
çekmediler.

 Peki ikinci kuşak olarak çocuk-
larınızla sizin aranızdaki farkları 
nasıl tarif edersiniz?

Benim dönemimle şimdiki arasında 
çok fark var tabi. Ben evin tek 
çocuğuydum. 70’lerde, 80’lerde 
ortam bugüne göre daha tutucuydu. 
Hafta sonu dışarı çıkma, gezme 
tozma yoktu. Kız 
olmanın getirdiği bir 
sorumluluk da vardı 
tabi. Çocuklarım 
ise çok daha rahat 
ve farklı yetişti. 
Çocuklarımız 
arasında kız-
erkek ayrımı 
yapmadık.

İlk başlarda Almanca bilmediğim için kimseyle arkadaşlık yapamadım. 
Seninle oynamak, senin yanına gelmek istiyorlar ama sen anlamadığın için 

onları, kendini geri çekiyor, mesafeli duruyorsun.

Küçük yaşta tercümanlığa giderdim 
onlara. 9-10 yaşlarındaydım o 
zamanlar. Onlarla doktora, hastaneye, 
polise, belediyeye giderdim. Böyle 
bir sorumluluk yüklemişlerdi 
bana.

Yaşamımın büyük bir kısmı burada 
geçti. Burada büyüdüm, eğitim 
aldım, iki kültürle yetiştim ama 
daha çok buraya aitim ben.
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 Okulda bu hisse kapıldın mı hiç?

Öğretmenlerden yana pek değil ama hiç 
unutmuyorum bir arkadaşım bana "Sen 
bir yabancı olarak liseye mi gideceksin? 
Bir İsviçreli olarak ben nasıl gidemem?" 
diye birşey söylemişti. Bu epey bir canımı 
sıkmıştı. Okuldaki veliler toplantısında 
öğretmenim anne-babama; "Çocuğunu-
zu nerede görmek istiyorsunuz?" diye 
sormuş. Annemlerde "Üniversite, yüksek 
okul okumasını istiyoruz." demişler 
ona. Bunun üzerine annemlere; "Peki 
siz ne okudunuz da bunu istiyorsunuz?" 
demiş öğretmenim. Annem-babam da 
ne yaptıklarını ne tür eğitimleri olduğunu 
anlatmışlar ona. Ondan sonra okulda 
derslerimde hep yardımcı oldu bana. En 
çok o teşvik etti beni.

Anne-babaların çocukları ile ilgilenme-
leri, öğretmenleri ile görüşmeleri çok 
önemli.

 Türkiye‘ye gitmek hayatımın dö-
nüm noktasıydı dedin. Neden?

Evet, orada her şeyin çok farklı olacağını 
düşünüyordum. Kafamda kurduğum 
bir Türkiye, bir üniversite ortamı vardı. 
Kitaplardan okumuş, hayal etmiştim. 
Gittiğimde, kendimi buradan daha çok 
oraya ait hissedeceğimi düşünüyordum. 
Ancak 1 ay içinde hiç de öyle olmadığını 
anladım. (gülüyor) Çok farklı bir ortamla 
karşılaştım, sosyal yaşam farklıydı. 
Kendimi oraya ait hissetmedim. O süre 

 Ne okudun peki?

Lisede ekonomi ağırlıklı bir eğitim aldım. 
Sonra Üniversitede ilk olarak psikoloji 
bölümüne girdim. 1,5 sene sonra bana 
göre olmadığını anladım. Sosyal bilimle-
rimin iyi olduğunu düşünmüştüm ama 
matematiğim daha ağır basıyormuş, onu 
fark ettim. Bu nedenle Zürich Üniversite-
si’nde 1,5 yıl kadar da Kimya bölümünde 
okudum 

Bir süre sonra onu da bıraktım. O sıra 
fotoğrafçılığa merak salmıştım ve hobi 
olarak yapıyordum. O dönem dil eğitimi 
için Amerika’ya da gitmiştim. Fotoğraf-
çılık daha sonra hobi olmaktan çıktı ve 
ilgi alanım olmaya başladı. Bu bölümü 
okuyabileceğim okullar aradım burada. 
Bir tek Lozan’da vardı ama bende de 
Fransızca yoktu. Araştırmalarım sıra-
sında bu bölümün Türkiye’de olduğunu 
öğrendim ve Türkiye’ye gitmeye karar 
verdim.

Türkiye’de Öğrencilik

Hayatımın dönüm 
noktasıydı
İstanbul’da Mimar Sinan Üniveriste-
si’nde Fotoğraf ve Sanat Bölümü’ne, 
yabancı öğrenci kontenjanından baş-
vurdum ve gerekli sınavları verdikten 
sonra da kaydımı yaptırdım. Bu adeta 
hayatımın dönüm noktasıydı. Bura-
dayken babamın Türkçe kitaplarını 
okurdum ve bu kitaplar farklı bir etki 
yaratırdı üzerimde. Türkiye’ye dair çok 
farklı bir algı oluşmuştu. Hatta dede-
me "Burada ne işimiz var? Niye git-
miyoruz oraya? Burada her durumda 
yabancıyız" derdim. Çünkü okulda 
hissettirmeseler bile günlük yaşamda 
hissettiriyorlardı yabancı olduğumu. 
İsmin faklı, tenin, saç rengin farklı... 
Bir yeri aradığında ilk önce yüksek 
Almanca konuşuyorlar. İsviçre 
Almancası konuştuğumda da şaşırıp 
kalıyorlar. Birçok iş başvurusunda bu 
sorunu yaşadım ben. Liseden sonra 
yaptığım iş başvurularım için hep ret 
yanıtları aldım. Gerekçe olarak da 
"Başka birini bulduk" diyorlardı. Bunu 
göçmen kökenli olmama bağlıyo-
rum. Direkt, ilk elenen sensin hissine 
kapılıyordum hep.

Aylin Karasu

Görüşmemize, üçüncü 
kuşak temsilcisi olan Aylin 
Karasu-Yanardöner ile devam 
ediyoruz.

1987 doğumlu olan Aylin 
Karasu'nun çocukluğu St. 
Gallen’e bağlı Bütschwil isimli 
küçük bir köyde geçiyor. 
Aylin, çocukluğuna dair 
hatırladıklarından şunları 
aktarıyor ilk olarak;

"Çok güzel bir köyde geçti 
çocukluğum. İsviçrelilerin 
yoğun olduğu bir yerdi 
burası. Annemin ve babamın 
çalıştığı fabrika da oradaydı 
ve bu fabrikadan dolayı 
ortam çok kültürlüydü. 
13 yaşıma kadar burada 
kaldım. Annemlerin 
çalıştığı fabrika kapanınca 
da Winterthur’a taşındık. 
6’nci sınıfa Winterthur’da 
başladım. Burada da sınıflar 
daha önceki okulum gibi 
karışıktı. Bu yüzden ortama 
ayak uydurmada sorun 
yaşamadım, beni güzel 
bir şekilde kucakladılar. 
Sonra lise sınavlarına 
katıldım. İlkinde sözlü 
sınavını veremedim ve 
liseye gidemedim. Sonra 
orta ikiden yeniden girdim 
lise sınavına ve bu kez 
kazandım."

Üçüncü Kuşak
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Kafamda kurduğum bir Türkiye, bir 
üniversite ortamı vardı. Kitaplardan 
okumuş, hayal etmiştim. Gittiğimde, 
kendimi buradan daha çok oraya ait 
hissedeceğimi düşünüyordum. Ancak 
1 ay içinde hiç de öyle olmadığını 
anladım.
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zarfında; "Dede iyi ki gelmişsin İsviçre’ye, 
iyi ki orada yaşadık. Bize bu imkanı sağ-
lamışsın ki, çok güzel bir hayatımız oldu 
İsviçre’de." dedim kendi kendime.

 Neydi seni hayal kırıklığına uğratan?

Burada fark etmediğim şeyler orada 
canımı sıkmaya başladı. Mesela hijyen 
konusu. Burada sokakların temizliği çok 
farklı. O konuda hiç dert etmeyiz burada. 
Ama Türkiye’de o hijyen anlayışım de-
ğişti. Sokakların kirliliği, çöplerin evlerin 
önüne konulması, insanların halılarını 
ya da yemek sofralarını camdan aşağı 
silkelemeleri..."Evimden dışarı çıksın da, 
dışarısı umurumda değil" gibi bir anlayış 
hakim orada. Anlayamadım bir türlü. 
Belki de İstanbul olduğu için... Herkes işi-
ne odaklanmış ve bencillik hakim. Bunu 
tramvaylarda çok yaşadım. Biniyorsun 
tramvaya, herkes bir yer kapma der-
dinde. İşe gitmek için belki 1-2 saat yol 
gidecek. Çok kalabalık. Kimse birbiri ile 
konuşmaz pek. Herkes ya kulaklıkları ile 
müzik dinler ya da kitap okur, göz-kon-
tak iletişimi kurmamaya çalışır. 

Bir de şu var; burada düşüncelerini ra-
hatça ifade edebilirken orada edemiyor-
sun. Biri ile bir konu üzerine tartıştığında, 
aynı düşünmesen bile onunla tokalaşıp 
ayrılabiliyorsun burada. Türkiye’de öyle 
değil ama. Kendini ifade bile edemiyor-
sun, özgür değilsin ve kimseyle rahatça 
konuşamıyorsun. O baskıyı hissettim.

 Üniversite ortamı nasıldı peki?

Üniversite ortamı güzeldi. 3,5 yıl kaldım 
orada. İlk başta okul disiplini ile ilgili 
farklılıklar yaşadım. Okulda derslerde 
tek not tutan bendim neredeyse. Herkes 
benden alırdı ders notlarını. Eminim ki 
hala üniversitede benim notlarım dolanı-
yordur. Sonraki nesillere aktarılan notlar 
(gülüyor). Mimar Sinan Üniversitesi çok 
aydın bir üniversite, onu söyle-
yebilirim. Öğrenciler de öyle. 
Ancak o kapıdan çıkınca 
başka bir dünyadasınız. 

 3,5 yıl boyunca 
nasıl dayandın peki?

Aslında eğitimim 4 
yıldı. Kafamda hep "Her 
an İsviçre’ye geri 

dönebilirim" düşüncesi vardı. O yönden 
rahattım hep. Orada yaşayanların öyle 
bir şansları yok ama. Orada, o koşul-
larda yaşamak, yaşayabilmek için de 
kendilerini izole etmek zorunda insanlar. 
Dışardaki ile iletişim kurmak istemiyor, 
kendini korumaya alıyor. O yüzden de 
bencilleşmeye başlıyor kişi.

 İsviçrelilerde yok mu böylesi 
durumlar?

İsviçreliler de öyle kimi zaman. Kapalılar 
ama birine "merhaba" dediğinde dönüp 
sana cevap veriyor. Orada sokakta birine 
merhaba diyemiyorsun.

 Türkiye‘de geçirdiğin zamanın 
yaşamına yeni bir şeyler kattığını 
düşündün mü hiç?

3,5 yıllık zaman dilimi çok güzel bir 
deneyimdi benim için. İyi ki yapmışım 
diyorum. Bana çok şey kattı evet. Her 
şeyi çok fazla ciddiye almamam gerekti-
ğini, kimseye kolay kolay güvenmemem 
gerektiğini öğrendim mesela. 

 Orada aldığın eğitim-diploma bura-
da tanındı mı peki? Kendi mesleğinde 
iş bulabildin mi?

Denkliği pek olmadığı için tanınıyor. 
Ancak iş bulma konusunda sıkıntılar ya-
şadım, tabi. Gazeteler fotoğrafla birlikte 
haber teksti de yazmam gerektiğini söy-
lediler mesela, sanat içinse belli bir çevre 
olması gerekiyor. O çevreye de gireme-
dim pek. Uzun süre iş aradım. O sıra 
bebeğim de geldi dünyaya. Daha sonra 
tesadüfen bir yer beni çağırdı. Görüştük 
ve çalışmaya başladım. Orada ürün 
fotoğrafları çekiyorum. Aynı zamanda da 
şirketin muhasebesini yapıyorum.

 Dördüncü jenerasyon da geldi 
demek?

(Gülerek) Evet, sırada o var. 

 İki kültürü de yaşıyorsun. Hangisi 
daha baskın geliyor?

Eşit olduğunu düşünüyorum. Evde 
Türkiye kültürü dışarda İsviçre 
kültürü... Küçük yaşlarda denge 
kurmak çok zordu. Ama ilerleyen 
yaşlarda bu dengeyi kurmaya 
başlıyorsun. Yaşamımın bu döneminde 
annemin Almanca biliyor olması benim 
için büyük avantajdı, işimi kolaylaştırdı. 
Burada kültür farklılıkları kendini 
hissettiriyordu. Arkadaşlarım hafta 
sonları daha geç saatlere kadar dışarda 
olabiliyorlardı. Biz ise eve erken 
gelmek zorundaydık mesela. Bizim 
kültürümüzde,"Eve erken gel, dışarda 
çok kalma" anlayışı hakim. Ailemle 
tartıştığım süreçler oldu ama zamanla 
neyi, ne zaman, nerede yapmamız 
gerektiğini öğrendim. Diğer yandan 
bir ortama girdiğin zaman İsviçreliler; 
"Burada mı doğdun? Kaç yaşında 
buraya geldin?" gibi sorular soruyorlar 
hep. Bu bir kültür ve sanırım hep böyle 
sürecek. Belki dışlanma ya da kırıcı 
şeylerle daha az karşılaşacağız ama 
yine de İsviçrelilerin gözünde hep 
göçmen kalacağız. 

 Buraya ait olduğunu nasıl yansıtı-
yorsun onlara?

Göçmen kökenli olduğumu yüzüme 
vurduklarında, eskisi kadar zoruma 
gitmiyor artık. Çünkü onlara; "Ben de 
senin gibi burada doğdum, burada 
büyüdüm, senin yaptığın eğitimi aldım 
ve senden daha avantajlıyım. İki kültürle 
büyüdüm ve bu konuda senden daha 
zenginim." diyorum. Eskiden; benden 
üstünler mi acaba? diye kendi kendime 

soruyor, kendimi geri 
çekiyordum. Şu an, daha 

avantajlı olduğumu 
düşünüyorum. 

Göçmen kökenli olduğumu yüzüme 
vurduklarında, eskisi kadar 

zoruma gitmiyor artık.
İsviçrelilere "iki 
kültürle büyüdüm 
ve bu konuda 
senden daha 
zenginim" 
diyorum. 

33



34 15 Ekim 2018 / Sayı 62

Dr. phil. Özgür Tamcan
otamcan@gmail.com

Ps
ik

ol
oj

i

34 15 Ekim 2018 / Sayı 62

Alın yazınız

Yukardaki örnekler ya kendinizden ya 
da çevrenizdeki insanlardan tanıdığınız 
durumlardır. Tekrar tekrar denemenize 
rağmen kurtulamadığınız, belki de alın 
yazısı adını verdiğiniz bu durumları ilk 
olarak tanımlayan yukarda değindiğim 
gibi Sigmund Freud olmuştur. Modern 
psikoterapinin kurucusu Sigmund 
Freud, Almanca Wiederholungszwang 
(tekrarlama obsesyonu) diye ad-
landırdığı bu durumu, kendi kuramı 
içerisinde açıklamaya çalışmıştır. Freud 
şu soruyu sorar; "İnsanlar kendileri için 
çok ciddi derecede ruhsal acılara neden 
olacak davranışları, düşünceleri, hayal-
leri neden sürekli olarak tekrarlarlar? 
Hem de birçok kez bunun farkında 
oldukları halde." 

Freud bu durumun, ölüm güdüsü 
(Todestrieb) diye adlandırdığı derin 
bir itinin sonucu olduğunu iddia eder. 
Travma sonrası stres bozukluğu 
yaşayan insanların yaşadıkları acı 
olaylarla ilgili resimlere, düşüncelere 
karşı koyulamaz bir yakınlaşma 
arzusu, ondan kaçıyor olsa da bu 
olaylarla ile ilgili resimleri anlama 
isteği, travma yaşamış inşalarda 
sıklıkla gözlenmektedir. 

Freud tekrarlama obsesyonunu, 
benzer bir şekilde travma üzerinden 
açıklar. Ona göre kişi, tekrarlama 
obsesyonu ile çocukluk-gençlik döne-
minde yaşamış olduğu travmatik de-
neyimi benzer koşullarda tekrar yaratıp 
(inszenieren) ve tekrar yaşayarak, trav-
manın yol açtığı nevrotik etkiyi bu sefer 
yeni bir deneyimle yenmeyi amaçlar. 
Tercüme edersek, sürekli şiddet gören 
kadınlar, şiddet gösteren ebeveynler ile 
büyümüştür ve anne-babalarının ben-
zeri olabilecek bir erkeği seçerek bu 
travmayı o erkeklerde içgüdüsel olarak 
yenmeyi planlarlar. Kendilerine zarar 
verilerek, kandırılarak büyütülen insan-
lar örneğin, içgüdüsel olarak güvenil-
meyecek insanları bularak bu travmayı 
bu sefer doğru davranarak, kendilerini 
koruyarak yenmeyi planlarlar.  

Çocukluk travmalarının yol açtığı 
nevrotik etkiyi, içgüdüsel olarak 
yenme çabası, akla çok yatkın olsa da, 
böyle bir ölüm güdüsünün varlığını, 
sadece Freud’un oldukça etkileyici 
bir açıklama çabası olarak görmek 
gerekiyor. Gelişen nörobilim sayesin-

Alın Yazısı mı?

Tekrarlama
Obsesyonu

Sıklıkla "neden bunlar hep benim başıma geliyor?" diye 
soruyor, aynı hataları, aynı acı tecrübeleri tekrarlıyor, benzer 

şekillerde yaralanıyor ya da hayal kırıklığına uğruyor ve 
her seferinde bir daha olmayacağına dair yemin edip ama 

çok geçmeden kendinizi aynı yerde buluyorsanız, Sigmund 
Freud’un ölüm güdüsü (Todestrieb) ile açıkladığı tekrarlama 

obsesyonunu yaşıyor olabilirsiniz.

Her türlü şiddet ve aşağılamaya 
maruz kalan kadınların tekrar cünha 

kârlarına geri dönmesini ya da onlardan 
kurtulduktan sonra "yeni" diye başladıkları 
ilişkilerinde eski cünha kârlarının üç aşağı 

beş yukarı aynısını yeniden bulmalarını 
siz nasıl açıklıyorsunuz? Ya da bazı 

erkeklerin kendilerini terk eden kadınların 
peşinden, bıkmadan usanmadan 

koşmalarını, tekrar tekrar onlara yüz 
vermeyen ya da yüz verir gibi davranan 

kadınlar bulmalarını, yaşadıkları her 
ilişkide kendilerine önem verilmemesini 
kaderleri ile mi açıklamak gerekir? Peki 

tüm şüphecilik ve güvensizliklerine 
rağmen bütün kötülüklerin onları 
bulduğuna inanan insanlar? Ya da 
pastadaki payın en küçüğü sürekli 

onlara düşerken, tekrar tekrar işin en 
ağırını sırtlamak zorunda kalanları neyle 

açıklamak gerekir?
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de, psikoloji bilimi de insanı, insan 
beynini ve tekrarlama obsesyonu gibi 
durumları daha iyi anlamaya başladı. 
Bugün artık biliyoruz ki tekrarlama 
obsesyonu, kişinin özellikle çocukluk 
döneminde yakın insan ilişkileri içe-
risinde (aile içi, aynı yaş grubu içi vb.) 
yaşamış olduğu ve çocuğun ruhsal ve 
bedensel varlığını son derece tehdit 
eden ve yaralayan (travma) olayların 
sonucunda oluşur. 

Tekrarlama 
obsesyonundan 
yaşam tuzaklarına

Amerikalı bir psikolog olan Jeff-
rey Young, alın yazısı dediğimiz bu 
tekrarlama obsesyonlarını anlamaya 
çalışmakla kalmamış, özellikle bu du-
rumların tedavisi için "şema terapileri" 
adı verilen yeni bir terapi metodunu 
da geliştirmiştir. Young, insanların 
ilişkilerde sürekli tekrarladıkları, ciddi 
ruhsal yaralanmalara neden olan ve 
akabinde psikolojik bozuklukların 
oluşması ile sonuçlanan davranışların 
toplamına şema (schema, şablon) 
adını verir. Bu durumun şema (şablon) 
diye adlandırılmasının arkasında, 
benzer durumlarda aynı psikolojik 
davranma paketinin açılıp; algıdan 
duyguya, davranıştan çıkarsamalara 
kadar her şeyin bir tekrardan ibaret 
olması vardır. 

Bazen insanların hikayelerini terapi 
odamda dinlerken, çocukluklarındaki 
ilişkilerle bugün yaşadıkları 
ilişkiler arasındaki birebir 
benzerlikler beni birçok 
kez hayrete düşürmüştür. 
Ve birçok insan bu 
benzerliği ilk defa, 
psikoterapik yüzleşme ile 
görebilmiştir.

Jeffrey Young bu durumlara 
‘yaşam tuzakları’ adını verir. 
Çünkü onlar tuzak gibidir. 
Görmemiz, sezinlememiz çoğu 
kez mümkün değildir. Zaten 
aynı tuzağa düşmemizin nedeni 
de budur; artık el ve ayak gibi 
bedenimizin, ruhumuzun 
bir parçası haline gelen bu 
alışkanlıklar bizim için bir 
anormallik değil, hayatta 
kalmak için zorunlu olan 

inanç ve davranışlar bütünlüğüdür. 
Psikolojik dünyamızın vazgeçilmez 
unsurlarıdır onlar artık. 

Sütten ağzı yandıktan sonra, yoğurdu 
üfleyerek yesek de hiç beklemediği-
miz bir anda sıcak bir sütü yudumla-
mak zorunda kalırız. Babanıza dahi 
güvenmeseniz de dost kazığından 
canınız çok yanmış olabilir. ‘Erkek 
milleti değil mi, hepsi aynı, hiçbirini 
yaklaştırmayacaksın’ demenizin 
üzerinden çok geçmeden sizi kene 
gibi sömüren bir erkeği yaşamınıza 
katmış olabilirsiniz. ‘Kadınlar onlara 
iyi davranan erkekleri tercih etmezler’ 
diye inanıyor olsanız da tekrardan 
sizi sürüm sürüm süründüren bir 
kadına aşık olmuş olabilirsiniz. Çünkü 
şemalar aslında başınızın belası 
değil, çocukluk döneminde yaşamış 
olduğunuz travmaların sonucunda 
öğrendiğiniz ve sizi hayatta tutacağına 
inandığınız can simitleridir. 

Şemalar aile kokusudur. Şemalar, bu 
durumları sıklıkla yaşayıp, tanıdığınız 
için, her şeyin sizin kontrolünüzde 
olduğuna dair bir bilinçaltı 
yanılsamalarıdır. Bu yüzdende tüm 
acılarınıza ve tekrarlamalarınıza 
rağmen onlardan vazgeçemezsiniz. 
Her sıkıştığınızda o can simitlerine 
tutunursunuz. 

Şemaların oluşması

Çocuk dünyaya belirli genetiksel eği-
limlerle gelse de dünya, kendi ve diğer 

insanlar hakkındaki bilgisi bu 
dünyada ki deneyimleri-

nin sonucudur. Bunu 
beynin dil merkezi 

olan Broca alanı 
ile karşılaş-

tırabiliriz. 
Beyindeki 

Broca alanı 
konuş-
manın 
an-

lamlı seslere dönüştürülmesi işlevini 
görür. Ama çocuğun hangi seslere ne 
anlam vereceği, büyüdüğü toplumdaki 
konuşulan dilin ne olduğuna bağlı-
dır. Şemaların oluşması da böyle bir 
öğrenme sürecinin sonucudur. 

Şemaların oluşmasında çocuğun 
psikolojik sağlığı açısından beş ana 
içerik vardır; 

1.  Bağ: Güvenli bağ ve korunma 
ihtiyacı, 

2.  Pozitif kimlik algısı: Otonom 
olma ve kendi yetilerine güvenme, 

3.  Sağlıklı sınırlar: Sağlıklı sınır 
koyabilme ve disiplin, 

4.  Kendini ifade özgürlüğü: Öz 
değer duygusu, ihtiyaçlarını dile 
getirebilme ve onları giderebilme, 

5.  Yaşam keyfi: Doğallık ve oyun. 

Psikopatolojik açıdan negatif şekilde 
oluşan şemalar bu ihtiyaçların ciddi 
derecede zedelenmesi sonucunda 
oluşur. Yalnızlık adlı yazımda, 
güvenli bağ ihtiyacının zedelenmesi 
sonucunda, insanların yalnızlık 
hastalığını nasıl geliştirdiğini 
anlatmaya çalışmıştım (www.
haberpodium.ch/yalnizlik/). 

Bunun dışındaki şemaların neler 
olduğunu, psikolojik ihtiyaçlarımızın 
yaralanması sonucunda hangi yaşam 
tuzaklarını (tekrarlama obsesyonlarını) 
geliştirdiğinizi, onların nasıl 
oluştuklarını ve nasıl tanıyacağınızı, 
sonuçta da bunların üstesinden 
nasıl gelebileceğinizi ayrıntıları ile 
bir sonraki yazılarımda anlatmaya 
çalışacağım. 
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www.haberpodium.ch/yalnizlik/



T
erazi burcunu duyunca birçok ki-
şinin aklına genellikle adalet gelir. 
Doğru, teraziler adaleti çok sever-
ler ve herkes eşit olsun isterler. 
Örneğin 3 çocuğu varsa ve onlara 

pasta almışsa, ister ki o pasta dilimleri her-
kes için aynı büyüklükte olsun. Hak konusu 
terazi için çok ama çok önemlidir. 

Sadece aile içinde değil, dışarda da çok 
adaletli davranırlar. Bu yüzden de kolay kolay 
karar veremezler. Bu durum onlar için büyük 
bir sorundur. Çünkü çok düşünürler ve "Ne 
benim hakkım yensin ne de karşı tarafın" 
anlayışına hakimdirler.

Teraziler çok kibar, zarif, alçak gönüllü ve 
duyarlı insanlardır. İnsanları ezmeyi ya da 
aşağılamayı sevmezler. 

Sanat ve müzik gibi güzel olan şeyleri sever-
lerken, bu gibi şeyler onların ruhunu okşar. 

Terazi burcundan olanlar kendilerine iyi 
bakarlar ve dış görünümlerine çok önem 
verirler. Hoş ve çekici insanlardır. Ancak 
başkalarının dış görümü onları pek ilgilen-
dirmez. 

Doğduğu Ev

Teraziler 7’nci evde doğmuştur. 
Yönetici gezegeni ise Venüs 
yıldızıdır. 7, ev ve aşkı temsil 
eder.

Aşk Hayatı

Terazinin evi aşk evidir. Yani bir 
teraziyle aşk yaşamak yıldız-
ların üzerinde dans etmek gibi 
bir şeydir.

Onlar doğru hayat arkadaşlarını bulduktan 
sonra, sevdikleri kişilerle ilgili herşeyi öğre-
nirler ve onlar için herşeyi yaparlar. Oldukça 
romantik olan terazi için pahalı hediyelerin, 
lüks gezmelerin pek önemi yoktur. Küçük 
şeylerle bile mutlu olurlar. Mum ışığında 
güzel bir sohbet onları dünyanın en mutlu 
insanı yapabilir. Terazi burcu özelliğindeki 
insanları hediyelerle kazanamasınız. Tatlı dil, 
saygı ve alçak gönüllülük ile bunu başarabi-
lirsiniz ancak. Bir insana kızıp onu ezerseniz 
eğer, onun iç dünyasında derin tahribatlar 
açarsınız. Bu duruma çok üzülür ve sizi hayat 
arkadaşı olarak seçmez. 

Teraziler aşka karar vermekte de zorlanırlar. 
Bu nedenle onlara biraz zaman verin. Kesin-
likle baskı yapmayın ve her konuda onlara 
karşı adaletli olmaya çalışın. 

İş hayatı

Sanat, müzik ve bütün zevk 
verici işler terazinin iş alanıdır. 
Baskı altında ya da kaba bir 
ortamda kendilerini asla rahat 

hissetmezler. Eleştirmeyi pek sevmedik-
leri için, yönetici pozisyonunda iken eleştiri 
yapmaları gereken bir işyerine kesinlikle 
girmesinler.  Galericilik, lüks mobilya satışı, 
sahne ve film oyunculuğu, ressam, el sanat-
çılığı, mimar, bankacı gibi meslek gruplarında 
çalışmak daha uygun olacaktır. 

2018 
yılında başaklar
Birçok terazi burcu Mayıs ayından bu yana 
maddi sıkıntı yaşıyor. Dert etmeyin. Ocak 
ayından sonra rahatlayacaksınız ve kısmeti-
niz açılacak. Bazılarınız mal ve mülk almayı 
düşüneceksiniz.

Birçok terazi bu dönemde evlilik kararı 
da alacak. Düğünler zor geçebilir. Çünkü 
terazilerin istemlerinin yerine gelmesi ve 
herşeyin güzel olması gerekiyor. Diğer türlü 
çok üzüleceklerdir. Dikkat ! Aile içinde de 
sorunlar yaşayabilirsiniz.

Not: Aktarılanlar genel bilgidir ve bu bilgilerin 
her Terazi burcu için geçerli olacağı anlamına 
gelmiyor. Her insanın kendine ait bir yıldız 
haritası vardır. Sizin için önemli ve geçerli 
olan bu haritadır.

Sevgiyle kalın.

Duyuru:

27 Ekim’de, Bahnhofstrasse 75
Zürich adresinde bulunan Manor’da
12.00 - 20.00 saatleri arasında 
bütün mültecilere bedava 
fal bakacağım. 
Dileyenler gelebilir.

Nurten Avcı (Maharaa)
info@maharaa.ch
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Federal Hükümet, 2019 yılına ait B 
ve L kimlik kontenjanlarını açıkladı. 
Buna göre 1 Ocak 2019 tarihi itibarı 

ile B kimlik kontenjanında 1000 kişilik 
bir artırım olacak. Bu kontenjan önceki 
yıl 3500 olarak belirlenmişti. L kimlik 
kontenjanı ise 500 kişi azalacak. 
Geçtiğimiz yıl L kimlik kontenjanı için 
belirlenen oran ise 4500 kişiydi. 

Böylelikle Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerinden ve AB/EFTA 
dışındaki ülkelerden gelenler için 
konulan 2019 yılı kontenjanı 
2014 yılındaki orana tekabül 
edecek.

AB/EFTA ülkelerinden gelecek olanlara 
da özel kontenjanlar konuluyor. Buna göre 
B kimliği alacak olan AB/EFTA ülkeleri 
vatandaşlarının oranı 500 iken, L kimliği 

verileceklerin oranı ise 3000.

Daha önce alınan bir referandum 
kararıyla İsviçre’ye çalışmak için 
gelecek olanlara kontenjan 
konulması kararlaştırılmıştı. 

Oturum kimlikleri sayısındaki bu artışın 
temel nedeni ise, İsviçre ekonomisinin, özellikle 

de AB/EFTA dışındaki ülkelerden gelecek olan 
uzman çalışanlara duyduğu ihtiyaç. İsviçre, bu ihtiyaç 
dahilinde, gelecek yıl bu kesimden 8500 uzmana 
daha çalışma ve oturum izini verebilecek.

吀ö猀猀t愀氀猀t爀愀猀猀攀 23 
8400 W椀渀t攀爀th甀爀   

吀: 0㜀6 328 㜀4 80
F: 044 660 80 86

搀.漀稀最甀氀@愀搀挀漀渀猀甀氀t愀渀挀礀.挀h
www.愀搀挀漀渀猀甀氀t愀渀挀礀.挀h

M愀h欀攀洀攀 v攀 M愀欀愀洀氀愀爀搀愀 v攀欀â氀攀t攀渀 搀愀v愀 t攀洀猀椀氀椀
Hukuk Danışmanlığı
䄀爀愀戀甀氀甀挀甀氀甀欀 
İşlem yardımı (Başvuru, dilekçe, şikâyet, itiraz) 

Uzmanlık Alanları

• 䄀v爀甀瀀愀 䠀甀欀甀欀甀

• İdari Hukuk

• İltica ve Yabancılar Hukuku

Genel iltica davaları, Dublin Anlaşması, İnterpol soruşturma

Vize işlemleri

Aile birleşimi

Nikâh işlemleri

Çalışma izni

Ülkeye giriş yasağının kaldırılması

Vatandaşlık haklarının kazanılması

• 䄀爀愀戀甀氀甀挀甀氀甀欀 

Mahkeme dışı çözüm işlemleri

• Konsolosluk onaylı yeminli tercüme işlemleri

• Türkiye’de emeklilik işlemleri

• Türkiye’de tanıma ve tenfiz davaları takibi

Ve daha birçok farklı konuda danışmanlıklar.

Derya Özgül, LL.M.
Hukukçu
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Kadın Doğum Uzmanı, Psikoterapist

y.schreiber@bluewin.ch 

Dr. med. Yasemin Schreiber-Pekin

Gelinle damatlar, nikâh memurunun sorduğu soruya mahçubiyetle mırıldanarak ya da doğal 
sesleriyle, belki de sevinçle haykırarak "Evet" cevabını verdiler. Arkadașlarının, "Ayağına bas 
çabuk!" çığlıkları altında özenle imzalarını attılar gerekli yerlere. Fotoğraflar çekildi, tebrikler, 
temennilerle karı-koca olarak ortak yaşamları bașladı.

Henüz edinmiș olduğu taptaze evlilik cüzdanının sayfalarını evirip çevirip, "Son kullanma tarihi nerede 
yazıyor peki bunun?", diye soran gelin gördünüz mü hiç? Sorulmaz tabi böyle bir șey. Her ne kadar 
densiz olsa da yersiz değildir aslında bu soru. Evlilikler zamanla bayatlıyor nitekim. Hepsi mi?  

Yani ... Psikolojik araștırmalara ve istatistiklere bakarsak öyle görünüyor.

SON
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Fakat șunu da vurgulamak 
gerekir; sağlıklı yașam için 
sadece evli olmak yetmiyor. 
Asıl önemli olan, mutlu bir 

evlilik sürdürmek. Kalp has-
talıkları istatistiklerine 

bakılırsa, en yüksek 
risk mutsuz evli 
kișilerde, ardından 
son on yılın içinde 
boșanmıșlar, ardın-
dan bekârlar ve en 

sonda mutlu evliler 
geliyor. Genelde yapıcı 

yerine yıkıcı çatıșma-
lar sürdüren karı-koca 

ilișkileri yașayan kişilerde; 
kronik yüksek tansiyon, strese 
bağlı yüksek kortizon seviyesi 
ve bunun sonucu olarak da 
bağıșıklık sisteminin zayıflığı 
görülüyor. Yara iyileșmesi bile 
daha geç ve zor oluyor.

Olumsuz duygular, korti-
zon ve adrenalin gibi stres 
hormonlarının salgılanmasına 

yol açarak sempatik sinir 
sistemini alarm durumuna 
sokuyor. Sadece hayati tehlike 
anlarında aktif olması gereken 
bu sistem böylece sürekli 
tetikleniyor. Beyine giden 
"Dikkat, tehlike var!" sinyalleri, 
organizmayı "Savaș veya kaç" 
moduna sokuyor. Evlilikleri ve 
diğer sosyal ilișkileri sağ-
lam olan insanlar daha sık 
olumlu duygular yașıyorlar. 
Bu duygularsa, parasempatik 
diye adlandırılan ve gevșeme, 
rahatlama, dinlenmeyi gerçek-
leștiren sistemi uyandırıyor. 
Yeni fikirlere açık olma, yaratı-
lıcılık gibi özellikler huzurlu bir 
ortamda gelișebiliyor.

Balayı bitti

Ufak tefek krizler așı gibidir, 
ruhun bağıșıklık sistemini 
güçlendirir. Așılanmıș insan, 
karșılaștığı ciddi bir krizi hafif 

kavga nedenleri arasında yer 
alıyor. Çiftin, geldikleri değil, 
kurdukları yeni ailelerini ön 
plana almaları șart.

Așık olan insanların MR 
araștırmaları, beyindeki 
korku, öfke, hüzün, önyargı 
duygularına ait bölgelerinin 
frenlendiğini gösteriyor. Mutlu 
bir ilișkide yașayan veya iyi bir 
sosyal çevresi olan kișilerin 
MR bulguları da bunlara 
benziyor. Olumsuz duygular, 
değerlendirilmeler bastırılıyor. 
Bir bașka beyin MR’ı deneyin-
de, uzun süreden beri mutlu 
evliliklerde yașayan insanlara 
eșlerinin resmi gösterilmiș. 
Resimlere bakan kișilerde 
beynin mezolimbik sistemi 
denilen bölgesinin aktif hale 
geçtiği izlenilmiș. Burası; 
güven, sevinç, motivasyon, 
bağımlılık ve cinsel arzunun 
bulunduğu bölge.

kurabilme, ortak ilgi alanları 
ve eșitlik olarak tanımlanıyor. 
"İyi bir evlilik iki șeye bağlıdır; 
birincisi, doğru insanı bulma-
ya, ikincisi ise doğru insan 
olmaya", demiș Mevlâna. 

Evlenmeden önce ilişkinin 
sağlam bir temeli olma-
sı, doğru seçim yapılması 
șart. Karșısındakinin için-
deki mükemmeliği ortaya 
çıkarma becerisi de gerekli. 
"Michelangelo fenomeni" diye 
adlandırılan bu beceri, destek, 
güven, sadakat ve olumlulukla 
mümkün oluyor.

Olumluluk deyince ...

Geçenlerde eșimin doğum günü 
vesilesiyle bir davetiye hazır-
lamıștım. Demin elime geçti. 
"Kaliteli șarap gibi, yıllandıkça 
tatlanmıș" yazmıștım hakkında. 
Ben öyle algılıyorum en azından.

atlatır. Coșkulu balayı hafta-
larının ardından yıllar süren 
yıpratıcı bir ilișki gelișmemesi 
için, psikolojide rezilyans 
olarak adlandırdığımız özellik 
gerekli. Rezilyans, bir krizden 
sonra çabuk toparlanma, yeni 
șartlara uyum sağlama, nega-
tif duygulardan uzak durma, 
yaratıcı çözüm yolları bulma 
yeteneği. Ayakta kalma yön-
temleri geliștiren, değișimlere 
ayak uydururan çiftler altından 
kalkıyorlar sorunların.

Çocuklar, para, cinsellik ve 
aile konuları evlilikte en çok 
tartıșmaya yol açan konulardır. 
Kaynana, görümce, birader 
muhabbetleri sadece bizim 
kültürümüzde değil, tüm dün-
ya istatistiklerinde en önemli 

Mutluluk hormonu Oksitosin

Oksitosin, son yıllarda așk 
ve mutluluk hormonu diye 
ün yapmıș olan bir hormon. 
Beyindeki hipotalamusda üre-
tiliyor ve hipofiz bezi tarafından, 
okșanma, rahatlatıcı masaj ve 
orgazm sırasında salgılanıyor. 
Doğumu bașlatmada ve em-
zirmede de büyük rol oynuyor. 
Ayrıca, empati, güven, dostluk, 
cömertlik ve fedakârlık gibi 
duyguları olumlu etkileyerek iyi 
ilișkiler kurmaya ve sürdürme-
ye yardımcı oluyor. Yașlanmayı 
da önlediği rivayet edilen 
oksitosin, evliliğinden memnun 
kișilerde daha sık salgılanıyor.

Așk, ihtiras, romantizm ve 
dostça sevgi duyguları, yıllar 
geçtikçe aralarında biraz yer 
değiștirseler de hepsinin 
toplamı yüksekse, herșey 
yolunda demek oluyor. Evlili-
ğin yıpranmasını engelleyen 
faktörler; sevgi, iletișim 

Evlenmeyelim mi 
o zaman? 

Yok, tam tersi. 
Mutlaka evlenin!

Tüm araștırmacılar șu 
konuda hemfikir; evli 

olmak, sağlığı her açıdan 
olumlu etkiliyor. Evli 

insanlar daha az sigara 
tüketiyor, daha sağlıklı bir 

yaşam tarzı sürdürüyorlar. 
Kalp krizi, kanser, hatta grip 

olma riskleri, hastalanınca 
da ölüm riskleri yalnız 

yașayanlardan daha düșük. 
Evli kadınlarda yüzde elli, 

erkeklerde ise yüzde iki yüz 
elli oranında düșük bu risk. 

Yani kadınlar kocalarına, 
"Vitaminlerini aldın mı?", 

"Gene mi sigaraya bașladın 
sen?", "Nereye gidiyorsun 

gene akșam akșam?" 
veya, "Yeter artık, bu 

kaçıncı kadeh?", dedikleri 
zaman, ciddi anlamda tıbbi 

müdahele yapıyorlar. "Dırdır 
ediyorsun"deyip geçmemeli 

kanımca.
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Oyunculukta 
iddialı bir isim; 

Alice Bauer, İsviçreli bir baba ile Türkiyeli bir 
annenin kızı. 1993 yılında İsviçre’nin Arbon 
kentinde doğan Alice, genç yaşına rağmen, 
dans, sinema ve oyunculuk gibi alanlarda 
bir hayli iddialı.
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Oyunculuk ile tanışman nasıl 
oldu? Ailenizde sinema ya da 
oyunculukla ilgilenenler var 
mı?

14 yaşındayken özel okulda 
sergilenen bir müzikalde rol 
aldım ve orada oyunculuğa 
aşık oldum. Ondan sonra baş-
ladı herşey. Ailemizde oyun-
culukla ilgili olan bir teyzem 
var. Teyzem Fatoş Burkay ilk 
olarak Şişli İstanbul Tiyatro-
su’nda, Cem Karaca’nın annesi 
Toto Karaca ve Şemsi İnkaya 
ile 1 yıl boyunca başrol oynadı. 
Sonra da okumak için Paris’e 
gidip Paris Üniversitesi Tiyatro 
ve Sanat Tarihi bölümünden 
mezun oldu. 

Oyunculuk senin için ne ifade 
ediyor?

Farklı yaşamların tadı, rengi, 
lisanı demek benim için. Bu 
vesile ile hayatın içindeyim. Ya-
şam hikayelerinden insanları 
öğreniyor, insanlara mesajımı 
bu yolla veriyorum. Bu benim 
için bir şans.

Oyunculuktan bahsedebilir 
misin? Zorlukları nelerdir 
mesela?

Zor ama güzel tabi. Aldığım 
rollerle empati kurmam, bu 
yeteneğimi geliştirmem ve 
yeni perspektiflerle ufkumu 
geliştirmem önemli. Oyun-

culuk çok değişken birşey. 
Mesela tiyatro sahnesinde 
izleyicilerden yoğun bir enerji 
alabiliyorsunuz. Bu enerji de-
vamlı yenileniyor adeta. Film 
setinde çalışmak ise daha da 
zor. Kimi zaman oynadığın bir 
karakter için aylarca çalışabili-
yorsun. Teknik sorunlar, çekim 
hataları, role konsantre olmak 
vs. gibi sebeplerle sürekli ara 
verilir. 

Oyunculuk dışında neler 
yaptın?

Amerika’da ve Avrupa’da 2 yıl 
kadar sunucu olarak çalıştım. 
Hiç unutmam, bunlardan birisi 
Las Vegas’ta, James Bond’un 
premieri için yaptığım sunu-
culuktu.

Burada doğup büyüdün ama 
oyunculuğunu Türkiye’de de 
sürdürmeyi düşündün mü 
hiç? 

Düşündüm evet. Türkiye’nin en 
iyi ajanslardan biri olan Gaye 
Sökmen Ajansı ile görüş-
tük. Sonuçta da bir anlaşma 
imzaladık. Güzel tekliflerin 
beklentisi ve umudu içindeyim 
şu an.

İki kültürle büyü-
dün. Bu durum 
çalışmalarına ne tür 

avantajlar sundu?

Evet, hem İsviçre hem de 
Türkiye kültürü ile büyüdüm. 
Benim için iki vatan iki kültür 
var. Bu durum hayatıma ve 

mesleğime zenginlik katı-
yor tabi. Avantajlarını da 
yaşıyorum. 

Aidiyetinden dolayı İsviçre’de 
zorluklar yaşadın mı hiç?

Babam İsviçreli olduğu halde 
ilk okulda, Türkiye kökenliyim 
diye zorluklar yaşamıştım bir 
ara. Ancak aynı şeyleri İsviçreli 
arkadaşlarımdan da duydum, 
onlar da kendi ülkelerinde aynı 
zorlukları yaşamışlar. Bence 
yabancı karşıtlığı ile ilgili duygu 
anne-babaların çocuklarına 
verdikleri eğitimle ilgili. Bunlar 
hemen hemen her ülkede 
olan şeyler. İnsan küçük yaşta 
böyle şeyler duyunca etkile-
nebiliyor tabi. Çocuk olarak 
kırılgan ve çok hassassınız, 
hemen üzülebilirsiniz. Böylesi 
bir durumda aile sevgisi güç 
veriyor. Annem bana hep;  
"Sen yarım Türkiyeli yarım 
İsviçreli değilsin, tam Türkiyeli 
tam İsviçrelisin" derdi. Benim 
için dilin, dinin, ırkın hiçbir öne-
mi yok. İnsan olsun, adaletli 
olsun, sevgi dolu olsun, tüm 
canlara saygılı ve özenli olsun 
yeter.

Son olarak ilerisi için yeni 
projelerinin olup olmadığını 
soralım.

Şu anda sosyal bir kampanya 
yürütüyoruz. Kadınlarla ilgili 
bir çalışma bu. Şu aşamada 
kampanyanın içeriği ile ilgili 
bilgi veremeyeceğim. Ancak 
kendime ait bir projem olacak. 
Dram eğitimi aldığım için, 
anne ve çocuklar ile onların 
hayatlarını kolaylaştıracak, 
güzelleştirecek ve öz güvenle-
rini geliştirip güçlendirecek bir 
proje bu.

Zürich’te bulunan 
European Film Actor 

School (EFAS) ‘da 3 yıl 
süren bir televizyon 

oyunculuğu eğitimi alan 
Alice, eğitimi sırasında 

Almanya, Avusturya 
ve İsviçre MTV 

televizyonunun "Freaks" 
isimli Lifestyle & 

Nightlife programlarının 
sunuculuğunu yaptı. 

Birçok İsviçre firmasının 
reklam spotlarında, 
çeşitli kısa ve uzun 

metrajlı filmlerde roller 
edinen Alice, Yönetmen 

Paolo Sorrentino’nun 
"The Youth" (2014) 

adlı filmdeki ilk 
sinema rolü ile Jane 

Fonda, Harvey Keitel 
ve Michael Caine’nin 

yanında Hollywood’un 
kırmızı halılarına adım 

attı. Alice, "Rewind" 
adlı İsviçre yapımı 

sinema filminde kadın 
başrollerden biri olan 

Sonja’yı canlandırırken, 
"Red Snow" (2015) 

isimli kısa metraj filmde 
de başrolü "Mia" rolü 
ile üstlendi. Sanatçı, 

şu anda "XGENCY" 
adlı Sitcom dizisinde 

"Svetlana" ismiyle 
başrolü oynuyor.

Alice Bauer ile mütevazi 
evinde buluştuk ve 

sanatsal çalışmaları 
üzerine bir söyleşi 

gerçekleştirdik.

Oyunculuk, farklı yaşamların 
tadı, rengi, lisanı demek 
benim için. Bu vesile ile 
hayatın içindeyim. 
Yaşam hikayelerinden 
insanları öğreniyor, 
insanlara mesajımı 
bu yolla veriyorum. 
Bu benim için 
bir şans.
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insanla görüşenler mutlaka 
aşılarını yaptırmalıdırlar. 

Kimler grip aşısı yap-
tırmamalı?

Aşıya karşı alerjisi olanlar, 4 
ayın altında hamile olanlar, 6 
ayın altındaki bebekler grip 
aşısı olmamalıdırlar.

Grip aşısı ile virüs-
lerden korunmaya ne 
zaman başlanır? 

Bu durum kişiye göre değişir. 
Korunma genellikle 7 ile 14 
gün sonra başlar. 

Grip aşısının yan etki-
leri 

Aşının yapıldığı yerde ağrı, 
sertlik, şişlik, morarma ve kı-
zarmalar olabilir. Bu belirtiler 
zararsızdır. Ayrıca yüksek ateş, 
yorgunluk, terleme gibi etkiler 
de görülebilir. Bu etkiler birkaç 
gün içerisinde geçer. Bu du-
rumda gerekirse Paracetamol 
türü ağrı kesiciler kulanılabilir. 

Bu belirtilerin uzaması duru-
munda, mutlaka ev doktoru-
nuza görünün. 

İnfluenza B Virüsü

İnsandan insana geçen bu 
virüs türü daha hafif ve 
zararsız olarak biliniyor. Bu 
virüs genelde okul çağındaki 
çocuklarda ortaya çıkıyor.

Aşılar, özelikle de İnfluenza A 
ve B, virüslerin sebep olduğu 
enfeksionun önlemesine ve 
enfeksionun hafif bir şekilde 
geçiştirilmesine yardımcı 
olurlar. 

Vücudumuza giren virüs 
çeşitleri her yıl değişirken, 
bir önceki yıl yapılan aşı yeni 
virüslere karşı korunmasız 
olabilir.

Ne zaman aşı yapılma-
lı? 

Aşıların genellikle Ekim ya 
da Kasım aylarında yapılması 
öneriliyor. Dileyen aşılarını 
daha erken de yaptırabilir, 
ancak bu durumda koruyucu 
etkilerin daha kısa olduğunu 
belirtmiş olayım.

Kimler grip aşısı yap-
tırmalı? 

60 yaşın üzerinde olanlar, 5 
yaşın altında olan çocuklar, 
kanser tedavisi görenler, kor-
tizon tedavisi alanlar, astımı 
olanlar, İmun sistemi zayıf 
olanlar, mesleği gereği çok 

G
rip, İnfluenza denilen 
bir virüs türünün so-
lunum yoluyla insan 
vücuduna girerek, 

enfeksiyonel etkilere sebep 
olmasıdır.

Genellikle Sonbahar’a doğru 
görülen enfeksiyonlarda; 
solunum yollarından hızlıca 
başlayarak, soğuk algınlığı, 
ateş, halsizlik, hapşırma, ök-
sürme, kas ve baş ağrıları gibi 
belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu 
etkiler bütün vücuda yayıla-
rak; virüs şeklinde burunda, 
boğazda ve akciğerlerde de 
çoğalabiliyor. 

Bu durumda hastalığın üste-
sinden kısa sürede gelebilmek 
için istirahatin ve belirli ilaçları 
almanın önemi büyük iken, 
bazı grip aşılarının yaptırılma-
sında da fayda var. 

Virüslerden korunmanın en iyi 
yolu olan grip aşıları İnflu-
enza tip olarak biliniyor ve 
A, B şeklinde iki ana isim ile 
sınıflandırılıyor. 

İnfluenza A Virüsü 

Bu virüs türü hapşırık damla-
cıklarıyla yayılırken, çok hızlı 
ve kolayca bulaşabilir. İnsan-
lardan hayvanlara geçebilen 
bu virüs, tersine, hayvanlardan 
insanlara da geçebilir.  
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Bahar Yıldırım
Sağlık Uzmanı
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Günümüzde pek çoğumuz saçlarını boyatmak için her ay düzenli 
olarak kuaföre gidiyor. Kimimiz beyaz telleri örtmek için, kimimiz ise 
saçımızı farklı renkte kullanmak istediğimiz için… 

Peki hayatımızın parçası olan bir uygulama hakkında ne kadar şey 
biliyoruz? Saç boyaları saça zarar verir mi?

Evet, saç boyaları saça zarar verebilir, saçı daha kırılgan ve kuru yapabilir. 

Ba
kı

m
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Sağlığa Zararlı mı? 
Kullanırken 
Nelere Dikkat Etmeli?
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Peki saçımızın saç boyalarından mümkün 
olduğunca az zarar görmesi için neler 

yapabiliriz?
Saçınızın tonlarına yakın veya daha koyu renkli boyalar seçin. 

Saçınızın renginden 3 tondan daha açık renkler saçı yıpratır.

Boyadan sonra kızarıklık, kaşıntı gibi şikayetleriniz olursa hemen 
bol su ile boyayı uzaklaştırın ve tekrar boya uygulamadan önce 

dermatoloğunuza başvurun.

Saçlarınızı güneşten koruyun. Güneş, havuz ve denize uzun süre 
maruz kalmak saçı kırılgan, kuru ve yıpranmış hale getirir.

Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde, daha canlı, sağlıklı ve aynı 
zamanda boyalı saçlara sahip olabilirsiniz.

Saç boyaları saçı döker mi?
Hayır, saç diplerine kalıcı zarar verme ihtimali çok düşük olduğu 
için böyle bir durum beklenmez. Saç boyası, saç şaftı dediğimiz, 
saçın gövdesini boyar. Kafa derimizin içinde kalan bulbusa, yani 

kök bölümüne ulaşmaz. Bu nedenle kalıcı saç dökülmesi ihtimali 
pek yoktur. Yine de böyle bir durumdan şüphelendiğiniz takdirde 

bir dermatoloğa muayene olmanızı tavsiye ederiz.

Gebelikte saç boyaları
Diğer bir konu ise gebelikte saç boyaları. 40 haftalık gebelik süresi 

boyunca saçlarımız hem de iki kat hızla daha fazla uzar hem de 
daha sağlıklı görünür. Gebelik, saçlar açısından tüm kadınların 

sevdiği bir dönemdir. 

Saç boyalarının anne karnındaki bebeğe zarar verdiği 
hakkında bilimsel kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Fakat 

tercihen gebeliğin ilk üç ayını bitirdikten daha sonra, iyi 
havalandırılan bir odada ve yarım saatten uzun süre 

bekletmeden uygulanmalıdır.

Saç boyası yerine "kına" 
daha mı sağlıklı?
Evet. Saç boyasında saçın 

teline zarar veren açıcı 
peroksit benzeri 

maddeler olmadığı 
için kına daha 

az risklidir. 
Fakat kına ile 
istenilen saç 

rengini tutturmak 
zordur. Bu nedenle 

sonrasında dehşete 
kapılmamak (!) için 

sonuçlarını öngörerek 
boyamakta fayda var. 
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Vejetaryenlik ve veganlık bireyin kendi istekleri ile hayvansal gıdaların 
bir kısmının veya tamamının beslenme planının dışında tutulması 
olarak tanımlanabilir. 

VEJETARYEN VE 
VEGANLAR
nasıl beslenmeli?

VEGAN

En şiddetli vejetaryenlik şekli olarak nitelendirilebilir. Et, balık, tavuk gibi hayvan etleri 
ile birlikte; hayvansal kaynaklı hiçbir besin tüketilmez. Süt, yoğurt, bal, et suyu, whey 
protein, yumurta gibi besinler ve bunlar ilave edilerek yapılmış her türlü gıda 
tüketim dışıdır.

LAKTO-VEJETARYENLAR

Et grubu besinler, yumurta, bunlardan elde edilen her türlü gıda tüketilmeyecekler 
sınıfındadır. Süt ve süt grubu ürünler tüketilmeye uygundur.

OVO-VEJETARYENLAR

Et ve et grubu besinler, süt ve süt grubu besinler, bunlardan elde edilen her türlü besin 
tüketilmez. Yalnızca hayvansal kaynaklı besinlerden yumurta tüketilebilir.

LAKTO-OVO –VEJETARYENLAR

Yalnızca et ve et ürünü besinleri 
tüketmezler. Whey, kazein, je-
latin gibi hayvansal kaynaklı 
bileşiklere etiket okurken 
dikkat ederler ve tercih 
etmezler. Süt grubu be-
sinleri, peynir ve yumurta 
gibi gıdaları tüketirler.

SEMİ-VEJETARYEN

Kırmızı eti tüketmeyen, sınırlı miktarda 
tavuk ve balık tüketenlerdir. Semi-vejetaryenler 
yumurta, süt ve türevlerini serbestçe tüketirler.

5 ana başlık altında, derecelerine göre inceleyecek olursak;
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Başlı başına bir felsefesi olan vejetaryenlerin 
beslenmeerinde dikkat edecekleri hususlar 
söyle sıralanabilir:

 Sadece et ve türevlerini tüketmeyenler; kuru 
baklagiller, yumurta, süt ve süt ürünleri, soya, tofu 
gibi besinlerden her öğün mutlaka birisini tercih 
etmeliler.

 Süt yerine, soya sütü, badem sütü, Hindistan cevizi 
sütü kullanılabilir.

 Peynir yerine soyadan yapılmış olan tofu tercih 
edilebilir.

 Günlük kilogram başına 30-35 ml su tüketilebilir.

 Tam  tahıllı  ekmekler tercih edilmelidir.

 Balıktan karşılanamayan omega 3 yağ asitlerini; 
ceviz, semizotu, avokado, keten tohu-
mu gibi besinlerden almak müm-
kündür.

 Sağlıklı, kavrulmamış kuru-
yemişler vejetaryenlerin 
beslenme programında 
mutlaka olmalıdır.

 Düşük yağlı ve şekersiz 
besinler tüketilmelidir.

 Pekmez gibi doğal, kal-
siyum ve demir kaynağı 
besinler tat ihtiyacı için 
kullanılmalıdır.

 Sebze  - meyve por-
siyonu  toplamda 7-8 
porsiyon kadar olmalıdır.

 Kalsiyum kaynağı olarak süt 
grubu tüketilmiyorsa; koyu yeşil yap-
raklı sebzeler, kuruyemişler, kuru baklagiller, kuru 
meyveler alternatif olarak düşünülebilir.

 Hiç hayvansal besin tüketilmiyorsa B12 vitamini, 
kalsiyum ve demir takviyesi için doktor ve diyetis-
yen desteği alınmalıdır.

 Özellikle çinko, demir gibi mineraller bitkisel 
kaynaklı besinlerde olsa bile biyoyararlanımı düşük 
olduğu için kan tahlili ile takibi yapılmalı, gerekirse 
takviye edilmelidir.

  D vitamini eksikliğine karşı öğlen güneş tam tepe-
deyken,15-20 dk. güneşlenmeli, gerekli durumlar-
da doktor önerisiyle ampul veya damla formunda 
takviye alınmalıdır.

 Vitamin mineral emilimini azaltmamak için 
çay-kahve yemeklerden 1 saat önce veya sonra 
tüketilmelidir.

 Deniz ürünleri ve balık tüketilmiyorsa günlük 5 gr 
kadar iyotlu tuz tercih edilmelidir.

Vejetaryen ve vegan bireyler yeterli ve dengeli beslenmenin 
önemli bir parçası olan biyoyararlanımı yüksek protein 
kaynaklarının pek çoğunu tüketemedikleri için sağlıklı 
alternatifler oldukça önem kazanmaktadır. İyi planlanmış 
bir beslenme programı ile sağlıklı bir yaşam mümkündür. 
Burada önemli olan nokta kaliteli protein; B12, D vitamini, 
kalsiyum, demir, çinko gibi makro ve mikro besin öğeleri-
nin sağlanmasıdır.

Vejetaryenliğin avantajları:

 Kalp hastalıkları %30 daha az görülür.

 Sebze, meyve ve kuru baklagiller ağırlıklı diyete sahip ol-
dukları için potasyum ve magnezyumun yeterli alınması, 
düşük kolesterollü bir beslenme programlarının olması 
nedeniyle hipertansiyon görülme sıklığı düşüktür.

 Kansere yakalanma oranları düşüktür. Antioksidan 
beslenme en önemli avantajdır.

 Osteoporoz ( kemik erimesi) riski düşüktür. Yüksek pro-
teinli beslenmedikleri için kemiklerden kalsiyum kaybı 
daha azdır.

 Obezite, tip 2 diyabet,hiperkolesterolemi gibi pek çok 
kronik hastalık vejetaryen bireylerde daha  az görülür.

 Yüksek posa alımı nedeniyle kabızlık riski düşüktür.

 Böbrek taşı, safra taşı görülme sıklığı düşüktür.

Vejetaryenliğin dezavantajları:

 Demir eksikliği riski olabilir. Bağışıklık sisteminin zayıf-
laması, kansızlık (anemi) gibi sağlık problemlerine karşı 
besin çeşitliliği sağlanmalıdır.

 B12 vitaminin eksik olması durumunda sinir sistemi 
kalıcı olarak zarar görebilir. Unutkanlık, titreme, anemi, 
homosistein düzeyinin yükselmesi gibi sağlık sorunları 
baş gösterebilir.

• Veganlar özellikle süt grubu besinleri tüketmedikleri için 
kalsiyum eksikliğine bağlı kemik 

 hastalıkları görülebilir. 
 Çocukluk çağında 
 özellikle büyüme 
 ve gelişme geriliği 
 yaşanabilir.
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M
urat Yakın İsviçre 
Raiffeisen Süper 
League takımla-
rından FC Sion ile 

anlaştı. FC Sion ile sözleşme 
bu yıl sonuna kadar sürecek.

Murat Yakın daha önce 
anlaştığı takımlarda yardımcı 
antrenör olarak yanına kardeşi 
Hakan Yakın’ı da alıyordu. 
Ancak bu defa Hakan Yakın’a 
ekibi içinde yer vermedi. Aldı-
ğım duyumlar, FC Sion kulübü 
Başkanı Christian Constan-
tin’in Hakan Yakın’ı istemediği 
yönünde.  

Christian Constantin, daha 
önceleri takımın başına geti-
rilmek için ismi birçok defa 
geçen Murat Yakın’a da 
sıcak bakmıyordu. Ancak 
ne olduysa, Murat Yakın 
bu defa, 2018-2019 se-
zonunun 7’nci haftasında 
takımın başına getirildi.

Başkan 
Christian 
Cons-
tantin, 
geçen yıl 

müdahale eden biri. Buna 
birçok kez kendim de şahit 
oldum. Murat Yakın’ı tanıdığım 
kadarıyla böyle şeylere pek 
de müsaade etmeyecektir. Bu 
birlikteliğin uzun sürmeyece-
ğini bu yüzden belirttim.

Rusya tercihi yanlıştı
Murat Yakın gerçekten iyi bir 
Teknik Direktör ancak FC 
Basel’de yakaladığı başarıdan 
sonra, bunun üstüne farklı 
bir başarı koyamadı. Rusya 
Spartak Moskova macerası ise 
çok erken bitti.

Aslında Rusya tercihi çok yan-
lıştı. Çıkışta olan Şampiyonlar 
Ligi’nde, FC Basel’le çeyrek fi-
nalin kapısından dönen teknik 
direktör, yoluna ya FC Basel 
ile devam edecekti ya da Orta 
Avrupa’dan gelen cazip teklifi 
kabul edecekti. Ancak Spartak 

Moskova’dan gelen astrono-
mik rakamlardan sonra bu 
takımın teklifini kabul etmeyi 
tercih etti. Murat Yakın kısa 
vadede ekonomik olarak iyi 
paralar aldı fakat antrenörlük 
kariyeri açısından da hüsrana 
uğradı.

FC Sion’da başkan işine karış-
maz ise ve kafasındaki oyun 
planının, oyun kurgusunun 
futbolcularına geçişini süratle 
sağlarsa, İsviçre liginde ses 
getiren iyi bir takım ortaya 
çıkarabilir. Belirttiğim gibi, bu-
rada en büyük handikapı kulüp 
başkanı Christian ama.

Constantin, Murat Yakın’a 
güvenir ve sabrederse, saha 
içine müdahale etmezse 
hem kulüp hem de Murat iyi 
yerlere gelebilir. Aksi durumda 
2018-19 sezonu bitmeden bu 
birliktelik biter.

FC Sion U21 takımının başında 
bulunan ve birinci takımın kötü 
gidişinde, 2017-2018 sezonu-
nun ikinci yarısında takımın 
başına geçen ve takımın ligde 
kalmasında önemli işler yapan 
Teknik Direktör Maurizio 
Jacobacci’yi yeni sezonda 
istemiyordu. 

Sezon başı hedefleri arasında, 
Avrupa kupalarına katılabil-
mek ve İsviçre liginde iddialı 
bir takım yaratmak olan Cons-
tantin, alınan kötü sonuçlardan 
ve hedeflerden uzaklaşan 
takıma bir kan değişikliği 
yaparak takımı Murat Yakın’a 
emanet etti.

Ancak tahminimce bu birlik-
telik uzun sürmeyecek. Çünkü 
başkan Constantin takımın 
kadrosuna, oyun sistemine 
çok karışan ve hatta devre 
aralarında maç oynanırken, 
takıma, oyuna değişikliklere 

Mustafa Aktaş
Eski Futbolcu

m.aktasch@gmail.com
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FC Sion

Grasshoppers

FC Schaffhausen

Spartak Moskova

FC Basel

FC Luzern

FC Thun

GC Zürich U21

FC Frauenfeld

Takım

17 Eyl 2018

25 Ağu 2017

21 Ara 2016

15 Haz 2014 

15 Eki 2012

1 Tem 2011

1 Tem 2009

1 Tem 2008

24 Şub 2008

Göreve başladığı yıl

2

26

24

32

99

46

74

30

8

Maçlar

-

1,38

2,33

1,47

1,99

1,57

1,72

1,37

1,38

Puan
ortalaması

Murat Yakın ayrıca Grasshoppers takımında 1 Temmuz 
2007 tarihinden itibaren antrenör Hanspeter 
Latour'un yardımcılığını yapmıştır.



Eğer hack and slash oyun sistemi-
ne sahip aksiyon RPG oyunlarını 
seviyorsanız Crashlands tam size 
göre.

Göze hoş gelen grafiklerinin yanı 
sıra oldukça eğlenceli bir yapıya 
sahip olan Crashlands ile keyifli 
dakikalar geçirebilirsiniz.

Bu uygulama sayesinde gizliliğinizi kolaylıkla 
kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Disconnect Pro 
uygulamasının iOS deneyiminizi daha hızlı ve 
daha güvenilir hale getireceğini de belirtelim.

App Store üzerinden kısa bir süreliğine 
ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu uygula-
manın SmartVPN desteği de bulunuyor.

Bu uygulamayla birlikte şifre unutma 
devri sona erecek. Birçok platformda 
kullanmış olduğunuz şifreleri Code-
book Password Manager uygulaması 
sayesinde bir arada tutabileceksiniz.

Sürekli şifresini unutan iOS kullanıcı-
ları için oldukça işe yaracak olan bu 
uygulamayı ücretsiz olarak
indirebilirsiniz.

Codebook Password Manager
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Obscura 2 uygulaması 

sayesinde, adeta bir profesyonel 

fotoğrafçı gibi en güzel anları 

ölümsüzleştirebilirsiniz. Birçok 

kamera ayarına sahip olan 

Obscura 2, fotoğraf meraklısı iOS 

kullanıcılarını bekliyor.
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Gardırobunuzu geleceğe 
döndürmek isterseniz, 
rotanızı 2018 Sonbahar/
Kış podyumlarına 
çevirin. Bilim kurgu 
sahnelerinden fırlama 
görünümler 2050’lerden 
sesleniyor. Şimdi al, 
ileriye yatırım yap!

Uzay Çağı

2018-19 Sonbahar-
Kış sezonunda 
trendler, dış dünyaya 
karşı gardını alıyor. 
Katı bir tavır 
sergileyen ve bunu 
göstermekten 
çekinmeyen sezon 
kadını, baştan aşağı 
vahşi desenlere de 
bürünüyor, tamamen 
deri elbisesiyle 
ciddiyetini de 
arttırıyor.



Olumsuz hava koşulları için bir ceket asla yeterli değildir. Ancak 
katman oyunları, 2018 Sonbahar/Kış sezonunda, havaların çok 
da soğuk olmasına gerek duymuyor. İki ceketle boyut kazanan 
görünümler, hem ısıyı hem de stilinizi ikiye katlıyor.

Üst Üste İki Ceket
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Genellikler sahnelerden aşina 
olduğumuz pelerinler, kış aylarında 

gardrobun ihtiyaç duyduğu dış giyimi, şık 
bir şekilde güncelliyor. Loewe ve Saint 
Laurent gibi keskin ve yapılandırılmış 

hatlar ya da Isabel Marant ve Missoni'nin 
battaniyeye benzer büyük parçalar ile 

rahatlığı ön planda tutun.

Pelerin

Lo
go

m
an

ia

Şunu aklınızdan çıkarmayın: Bu kış 
baskılar gerçekten çok vahşi! Leopardan 
ocelot'a, zebra'dan kaplana, vahşi 
çizgiler ve lekeler, podyumlarda güç ve 
bağımsızlık ilan etti.

70’lerden kalma pililer yerini yeni 
sezonda, dönemle uzlaşmaz bir tavırla 
yol kat eden ateş pililere bırakıyor. 
Valentino’nun pantolonla sağladığı 
uyumu, Balenciaga tüylü bir kazak 
ve büyük bir kolyeyle güçlü kontrast 
yaratarak sağlıyor.

Va
hş

i D
oğ

a
M

od
er

n 
Pi

le
le

r

İpek ve kadifeye sonbahar podyumlarından 
gelen en yeni rakip: Deri. Genellikle dış 
giyim parçası olarak görmeye alışık 
olduğumuz deri, bu sefer elbise formunda 
karşımıza çıkıyor. En asil ve ciddi haliyle 
ofislerin de vazgeçilmezi olmaya 
hazırlanıyor.

Sadakat beyan etmek artık çok basit.Göğsünüzde, 
belinizde veya ayaklarda, 2018 Sonbahar/Kış 
koleksiyonları dikkat çekici logolarla modayı asla 
kaçırmıyor.

Zamnansız tüvite en yeni yorum 
2018 Sonbahar/Kış podyumlarından 
geliyor. Marc Jacobs 80'lerin abartılı 

oranlarından ilham alırken, Chanel 
ve Adam Lippes hiper-zarif bir hale 

getirilmiş, Miu Miu ve Calvin Klein ise 
modern zaman tüvitleriyle, asi ve serseri 

bir tavra bürünüyor.
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Volvo Cars, yeni Volvo 360c Concept ile otonom 
seyahatin geleceğini tanıtıyor. Otonom, elektrikli, 
bağlantılı ve güvenli bir sürüşe sahip Volvo 360c 
Concept, geleceğin seyahatine bütünsel bir bakış 
getiriyor. 360c’nin temelinde, insan sürücüsü 
olmayan tam otonom, tam elektrikli bir otomobil 
yer alıyor. Direksiyon simidinin ve içten yanmalı bir 
motorun olmaması, konsepte tasarım özgürlüğü 
verirken, yolcuların geleneksel olarak ikili ya da üçlü 
koltuklarda oturması zorunluluğunu da ortadan 
kaldırıyor ve tamamen yeni bir tasarım oluşturma 
imkânı sunuyor.

360c
concept

Volvo Cars'tan
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Volvo Cars'a göre; 360c, havayolu şirketleri, 
hava aracı üreticileri ve diğer servis 
sağlayıcılardan oluşan ve milyar dolarlık 

bir endüstri olan kısa mesafe hava yolculuğuna 
ciddi bir rakip olma potansiyeli taşıyor. Özellikle 
kalkış ve varış noktası arasındaki mesafe 300 
km civarında olan daha kısa rotalar, yolculuğu 
alternatif bir yöntemle değiştirmek için öncelikli 
adayları oluşturuyor.

360c, sadece insanların nasıl seyahat 
edeceklerini yeniden düşünmelerini sağlamakla 
kalmıyor, ayrıca insanların hareket halindeyken 
arkadaşlarıyla ve aileleriyle nasıl irtibata 
geçeceğini, geleceğin şehirlerinde seyahat 
ederlerken zamanı nasıl kullanacaklarını da ele 
alıyor.

Otonom sürüşe sahip otomobillerde insanların 
yolculuğu yeniden tanımlamasını sağlayan dört 
potansiyel kullanım şekli yer alıyor: uyku ortamı, 
mobil ofis, oturma odası ve eğlence alanı. Uyku 
ortamında, Volvo Cars güvenlik mühendisleri 
güvenlik teknolojisinin geleceği ve farklı bir 
yolcu konumlandırmasının güvenliği nasıl 
etkileyebileceği konusunu ele alıyorlar. Uyku 
ortamına dahil olan özel bir güvenlik örtüsü, 
üç noktalı emniyet kemeri gibi çalışan, ancak 
seyahat ederken uzanarak yatan insanlara göre 
ayarlanabilen bir geleceğin koruma sistemi görevi 
görüyor.
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M
ercedes-Benz’in EQ modeli EQC 
tanıtıldı. EQ markasına özel 
olarak yapılan tasarım detayları, 
EQC’nin diğer Mercedes-Benz 

SUV'lerinden ayrışmasını sağlıyor. Yenilikçi 
lüks (Progressive Luxury) tasarım dilinin 
kullanıldığı EQC, marka için klasikleşmiş 
birçok tasarım detayına ve renk vurgularına 
sahip. Kaslı ve gösterişli gövde orantıları 
ile Crossover ya da SUV sınıfında yer alan 
EQC, dar yan camlar ve arkaya doğru 
eğimli tavan çizgisi ile coupé kardeşlerine 
de gönderme yapıyor.

İki elektrikli motoru toplamda 408 bg 
güç üreten EQC, 4MATIC adındaki dört 
tekerlekten çekiş sistemine 
de sahip. Sistem her 
bir aksta birer 

adet olmak üzere iki adet kompakt 
elektromotordan oluşuyor. EQC böylece 
dört tekerlekten çekişli bir aracın sürüş 
karakteristiğini sunabiliyor. 

Ön akstaki elektromotor düşük ve orta 
güç gereksinimlerinde mümkün olan 
en yüksek verimlilik seviyesini sunacak 
şekilde ayarlanırken, arka aks salt 
dinamizm sunmak üzere ayarlanıyor. 
Ön ve arka akstaki elektromotorlar 
toplam 300 kW yani yaklaşık 408 bg 
güç ve 765 Nm tork kullanıma sunuyor. 
0-100 km/s hızlanması 5.1 saniye olan 
EQC’nin maksimum hızı ise 180km/s ile 
sınırlandırılmış.

Mercedes-Benz EQC, NEDC normuna 
göre yaklaşık 450 km’lik menzil sunuyor. 
Evde veya halka açık alanlardaki AC 
tipi prizden de şarj edilebilen EQC’nin 
bataryaları, hızlı şarj istasyonlarında 
yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 40 
dakikada doldurulabiliyor. EQC ayrıca 
"Mercedes me" ile hayatı kolaylaştıran 
kapsamlı hizmetler sunuyor ve 
elektromobiliteyi günlük sürüş için 
uygun hale getiriyor.

In der Au 5
CH-8406 Winterthur

Tel       : 0041(0) 52 369 08 88
Fax       : 0041(0) 52 369 08 89
WhatsApp  : 0041(0) 77 266 08 89

verkauf@autoteile-winterthur.ch
www.autoteile-winterthur.ch

Märzengasse 3
CH-5430 Wettingen

Tel        : 0041(0) 56 444 29 88
Fax       : 0041(0) 56 444 29 89
WhatsApp  : 0041(0) 77 265 29 88

verkauf@autoteile-wettingen.ch
www.autoteile-wettingen.ch
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İsviçre Alpleri’nde, manzarasıyla akıllara durgunluk veren sayısız 
zirve bulunuyor. Teleferik ya da demiryolu ile kolayca çıkabilece-
ğiniz, dünyaca ünlü panaromik zirvelerden bazılarını sizler için 
derledik;

Glacier 3000 (Kanton Bern)

3000 metre yükseklikte yer alan Glacier 3000’in panorama platformu, 
yükseklik korkusu olmayanlar için unutulmaz bir deneyim olabilir. 
Burada dünyanın iki dağ zirvesini birbirine bağlayan ilk asma 
köprüsünde yürüyebilirsiniz. Köprü hava şartlarına bağlı olarak yıl 
boyunca açık. 107 metre uzunluğunda 80 cm genişliğinde olan bu 
köprüde eşsiz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Brienzer Rothorn (Kanton Luzern, Kanton Obwalden ve Kanton Bern) 

2350 metre yükseklikteki Rothorn’a, Sörenberg dağının güney tarafından buharlı trenle, 
kuzey tarafından ise teleferikle çıkılıyor. Her iki tarafta da manzaralar olağanüstü. 
Zirvede Brienz gölünü ve sıra sıra Alp Dağlarını göreceksiniz. 
Burada güneşin doğuşu ve batışı seyredilmeye değer.

[1]

[2]

15 Ekim 2018 / Sayı 62
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Jungfraujoch (Kanton Bern, Kanton Wallis)

Eiger ve Mönch’le birlikte üçlü olarak anılan Jungfrau, Avrupa’nın en yüksek tren istas-
yonuna ev sahipliği yapıyor ve 3454 metre yükseklikte yer alıyor. Jungfrauhoch’a çıkmak 
için Grindelwald ya da Lauterbrunnen üzerinden Kleine Scheidegg’e gidip dişli demiryo-
luna aktarma yapmak gerekiyor. Tüneller içinden yukarı 
doğru çıkan tren, iki kez fotoğraf molası 
veriyor. Zirvedeki gözlem 
terasına çıktığınızda, 
oksijen azlığından 
dolayı nefesiniz 
kesilebilir.

Schilthorn (Kanton Bern)

2970 m yükseklikte bulunan Schiltorn’dan, muhteşem üçlü Eiger, Mönch ve Jungfrau 
da dahil olmak üzere 200 civarında Alp zirvesini görebilirsiniz. 1969 yılında çekilen 

James Bond filmi "On Her Majesty’s Secret Service" ile popülaritesini da da arttıran 
Schiltorn’a, Lauterbrunnen vadisinden de çıkılıyor.

Rigi (Merkez İsviçre)

Rigi Dağı İsviçre’nin en popüler yerlerinden biri. Luzern, Zug ve Lauerz gölleri arasında 
yükselen Rigi, Dağların Kraliçesi olarak tanımlanıyor. Bu bölge, yürüyüş yolları, termal 

tesisleri, restoranları, kayak pistleriyle ünlü. Rigi’ye çıkmak için; Vitznau, Arth-Goldau ve 
Weggis gibi üç farklı nokta kullanılıyor.

[4]

[3]

[5]

[6]
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Matterhorn (Kanton Wallis)

Matterhorn’a çıkan bir teleferik ya da tren henüz yok Buranın manzarasıni görmek 
isteyenler için en güzel noktalardan biri Klein Matterhorn. Burası 3820 metre 
yükseklikte bulunuyor ve Avrupa’nın teleferikle çıkılan en yüksek noktası 
olarak biLiniyor. Diğer bir rota ise Gornergrat Demiryolu üzerinden 
görülebilir. Bu güzergah ile, Avrupa’da açık havada en yükseğe çıkan 
dişli demiryolunu kullanıp 3135 metreye kadar cikabileceksiniz. 
Her iki rota için de kalkış noktanız Zermatt.
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Salı

Yirmi altı yaşındaki Marcus King şarkı yapımcısı, 
gitarist ve şarkıcı. Bu akşam yetenekli sanatçı 
grubuyla birlikte sizin için "Funky Southern Rock 
Soul"-Müziğini çalıyor. Kapılar 19:00’da açılıyor. 
Konser saati: 20:00. 

Yer: Kaufleuten, Pelikanplatz, Zürich, 
www.kaufleuten.ch

Rock- Soul Konseri

16 Ekim KONSER

Perşembe

Cuma Salı

Pazar

"MAXIM Theater"daki konuşma kafesi Almanca 
konuşmaya davet ediyor. Kahve ve kekin tadını 
çıkarın ve diğerler katılımcılar ile Almanca 
paylaşımlarda bulunun. 

Her Perşembe 17:00-18:45 arası. Katılım ücretsiz. 

Yer: MAXIM Theater. Ausstellungsstr.100, Zürich, 
www.maximtheater.ch

El işlerinden hoşlanır mısınız? Bugün "Lolab" 
atölyesinde güneş enerjili fenerler yapabilirsiniz. 
Uzman kişilerin eşliğinde tel ve alçı ile çalışabilir 
ve sonunda da lambaları evinize götürebilirsiniz. 
10 yaşın altında çocuklar sadece yetişkinler 
eşliğinde katılabilirler. 

Saat: 15:30-18:00

Yer: GZ Loogarten, Standort Badenerstrasse, 
Badenerstr. 658, Zürich.

www.gz-zh.ch/gz-loogarten

"Spielzeugmuseum" Zürich Altstadt’da yer alıyor. 
Müzede 18. Yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ki Avrupa 
oyuncakları sergileniyor. 

Açılış saatleri: Pts-Cu 14:00-17:00, Cts 13:00-
16:00. 5.- CHF, 16 yaşına kadar çocuklar ücretsiz. 

Yer: Zürcher Spielzeugmuseum. Fortunagasse 
15, Zürich, www.zuercher-spielzeugmuseum.ch

"Natur- und Vogelschutzverein Höngg" bugün 
yuvaları temizleyip, çayırlara ve çitlere bakım 
yapacak. Buraya gönüllü yardımcılar aranıyor. 
Etkinlik sonunda herkese ücretsiz öğle yemeği ikram 
edilecek.Buluşma noktası "Schützenhaus Höngg". 
09:00-13:00. 

Başvuru 17.10 tarihine kadar Hans-Peter Wydler: 
hpwy@gmx.ch veya 044 750 46 15 / 076 525 01 
45. Katılım ücretsiz. Yer: Schützenhaus Höngg. 
Kappenbühlstr. 80, Zürich. www.nvvhoengg.ch

Kahve ve Kek Eşliğinde Almanca Konuşma

Oyun Eşyaları MüzesiGüneş Enerjili Lamba Yapımı

Doğa Bakımı

18 Ekim

26 Ekim 30 Ekim

20 EkimEĞLENCE 

ATÖLYE MÜZE

Cuma

"Regard Bleu", 2001 yılından beri var olan, küçük 
etnografik bir film festivali. Yurt içinden ve 
dışından öğrenciler sosyal ve kültürel konularda 
belgesel filmler gösteriyorlar. Festival aynı 
zamanda etnografik film yapımını eleştirel bir 
şekilde sorgulamaya da davet ediyor. 

Program için: www.regardbleu.ch. 

Yer: Völkerkundemuseum. Pelikanstr. 40, Zürich

20.10.2018 (Cumartesi)

Öğrenci Film Festivali (19.10.-21.10.)

19 Ekim FESTİVAL

Pazar

Zülfü Livaneli Zürich’te okuyucuları ile buluşuyor.

Saat: 20.00-21.30

Yer: Kaufleuten, Pelikanplatz, Zürich, 

www.kaufleuten.ch

21 Ekim
Salı

Beş gün boyunca Zürich’i okuma ateşi sarıyor. 
"Zürich liest" festivalinde farklı mekanlarda 
edebiyat konusu etrafında etkinlikler yer alacak. 
Birçok etkinlik ücretsiz. 

Tarih ve yer bilgisi için: www.zuerich-liest.ch. 

Giriş ücretsiz.

 Yer: ZIID / Kulturpark, Pfingstweidstr. 16, Zürich

Edebiyat Festivali (24.10.-28.10.)

24 Ekim FESTİVAL

GEZİ

Çarşamba

"Züri rännt" ile spor severler koşu-yürüyüş 
yapabilirler. Odak noktasında yürüyüş keyfi ve 
şehrin çeşitliliği yer alıyor. Temiz havada 8-10 
kilometrelik bir yürüyüşün tadını çıkarın! 

Buluşma noktası: Bullingerhof. 
Her Çarşamba: 12:00-13:00. Katılım ücretsiz. 
www.zueriraennt.ch

"Züri rännt" Koşu

17 Ekim SPOR



 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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Malzemeler: 1.5 kg orta yağlı koyun eti, 2 yemek 

kaşığı ayçiçeği yağı, 1 kg arpacık soğan, yarım ye-

mek kaşığı domates salçası, 2 büyük domates, sivri 

biber, defne yaprağı, tuz, kimyon, karabiber

Hazırlanışı: Eti yıkayıp süzün. Güveç kabına alın, 

etler suyunu salıp çekinceye kadar orta ateşte kavu-

run. Yağ ilave edip kavurmaya devam edin. 

Arpacık soğanları soyun, domatesleri soyup doğra-

yın. Salça, domates ve arpacık soğanları güveçteki 

ete ilave edip tuz serperek karıştırın. 

Güveç kabının ağzını su ve unla yoğrulmuş hamurla 

kapatıp kısık ateşte 1 saat kadar pişirin. 

Ateşten alıp 20 dakika dinlendirin. Hamuru çıkarıp 

kebabı servis tabaklarına paylaştırın. Karabiber ve 

kimyon serpip sıcak servis yapın.

Testi Kebabı
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Malzemeler: 1 kg parça et, 2 soğan, 250 ml 

ayçiçeği yağı, 500 gr baldo pirinç, sıcak su, 1 kg 

havuç, 1 tatlı kaşığı yenibahar, tuz

Hazırlanışı: Küçük parçalar şeklinde doğranmış 

eti ve kıyılmış soğanı tencereye alıp bıraktığı 

suyu çekene kadar kavurun. 

Kıyılmış havuç ve bol suyla yıkanmış pirinci 

ekleyip birkaç dakika daha kavurun ve tuzla 

tatlandırın. 

Daha sonra da yenibahar ekleyip pirincin 

üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyip bir kez 

karıştırın. 

Tencerenin kapağını kapatıp ateşi kısın. Kısık 

ateşte pilav suyu çekene kadar pişirin. 10 daki-

ka demlendirip servis yapın.

Avgan Pilavı

Malzemeler: 200 gr milföy hamuru, yarım su bardağı 

toz badem, 2 çorba kaşığı tozşeker, 1 yumurta akı 

Şerbeti için: 3.5 kahve fincanı tozşeker, 2 çay bardağı 

su, yarım limon

Hazırlanışı: Bir kapta badem, şeker ve yumurta akını 

karıştırın. Milföy hamurunu 2 milim kalınlığında açıp 

hazırladığınız bademli karışımı ortasına uzunlamasına 

yayın. 

Hamuru rulo şeklinde sarıp bir tepsiye alın ve 45 

dakika dinlendirin. 

Küçük parçalar halinde kesip önceden ısıtılm
ış 180 

dereceye ayarlı fır
ında 40 dakika pişirin.

Bir tencerede şeker, su ve limonu kaynatıp şerbet 

hazırlayın. 

Fırından aldığınız sıcak hamurun üzerine sıcak şerbeti 

gezdirerek dökün. 

Tatlı şurubu çekince ılık ya da soğuk olarak servis 

yapın.

Samsa Tatlısı
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Bir varmış bir yokmuş, 
evvel zaman içinde, 
kalbur saman içinde, 

ormanın içerisinden akan 
güzel mi güzel mavi mi 
mavi bir nehir varmış. Bu 
nehir kenarında birçok 
hayvan yaşıyormuş: sin-
caplar, kuzular, tavşanlar, 
kediler, köpekler ve daha 
neler neler… Bir de bu 
nehirde diğer bütün hay-
vanlardan daha büyük olan 
ve bu yüzden diğerlerinin 
korkarak yanına pek yak-
laşmadığı su aygırları ya-
şarmış. Hayvanların hepsi 
kendi halinde mutlu-mesut 
yaşar, gidermiş.

Bu nehrin kenarında ya-
şayan tavşan ailesinin en 
küçük ve en yaramaz üyesi 
olan tavşan Popu, sıcaktan 
bunaldığı bir gün etraftaki 
diğer hayvanları izlemeye 
başlamış. Su aygırlarının 
nehir içerisinde ne kadar 
neşeli bir şekilde oynadık-
larını gören tavşan Popu, 
‘bu sıcak havada nehirde 
oldukları için ne kadar da 
şanslılar’ diye geçirmiş 
içinden. Yaramaz Popu su 
aygırlarının neşeli kahka-
halarını duydukça daha 
fazla dayanamamış ve 
soluğu annesinin yanında 
almış:

Popu: ‘Anne, ben nehirde 
oynayan su aygırları ile 
birlikte oynamak istiyo-
rum’ demiş.

Annesi yavrusuna doğru 
dönmüş:

Anne tavşan: ‘Popu, onlar 
çok büyük hayvanlar, ya 
farkında olmadan seni 
görmezler ve ezerlerse ne 

doğru koşmaya başlamış.

Popu o sırada nehirde ne 
yapacağını bilemez halde 
çırpınıp duruyormuş. Onu 
gören yavru su aygırla-
rından birisi tavşanın zor 
durumda olduğunu anlamış 
ve hemen ona yardım 
etmek için yanına koşmuş. 
Bir çırpıda tavşan Popu’yu 
sırtına bindirmiş ve nehir-
den kurtarmış.

O sırada nehrin kenarına 
gelen anne tavşan, yavru 
su aygırının sırtında Po-
pu’yu görünce çok telaş-
lanmış:

-‘Popu, yavrum ne oldu 
sana?’

Popu annesinin sesini du-
yunca su aygırının sırtın-
dan zıpladığı gibi annesine 
sarılmış. Annesi yavrusu-
nun ne kadar korktuğunu 
görünce ona kızmamış, 
önce biraz sakinleşmesini 
beklemiş.

Popu yaptığı yaramaz-
lığı annesine anlatarak 
annesinden çok ama çok 
özür dilemiş. Bir daha asla 
sözünden çıkmayacağına 
dair söz de vermiş. Annesi 
de Popu’nun yaptığının ne 
kadar yanlış bir hareket 
olduğunu bir kez daha 
söyleyerek Popu’yu uyar-
mış.

Anne tavşan ve Popu, 
Popu’nun hayatını kur-
taran yavru su aygırına 
çok teşekkür etmişler. 
Popu ve yavru su aygırı 
bu olaydan sonra tanışıp 
çok iyi arkadaş olmuşlar. 
O günden sonra nehrin 
kenarında buluşup sürekli 
oyun oynamışlar.

sonra tüm cesaretini top-
layarak nehrin içine doğru 
yürümek istemiş. İçinden 
bir ses yaptığının tehli-
keli ve yanlış bir hareket 
olduğunu söylese de Popu 
kendisinin de yüzebile-
ceğini düşünüp topladığı 
cesareti sayesinde nehrin 
içine girivermiş!

Nehir Popu’nun sandı-
ğından daha büyük ve 
daha derinmiş. Bir anda 
çırpınmaya başlayan Popu, 
nehrin içinde çok küçük 
kaldığını anlamış ama artık 
her şey için çok geçmiş. 
Kurtulmaya çalışsa da yüz-
me bilmediği için elinden 
hiçbir şey gelmiyormuş.

O sırada anne tavşan 
yavrusunun kaybolduğunu 
fark etmiş. Evin her bir 
köşesini, bahçeyi, ormanı 
didik didik etse de Popu’yu 
bir türlü bulamamış. En 
sonunda aklına Popu’nun 
nehri ne kadar çok sevdiği 
gelmiş ve hemen nehire 

olacak? Hem sen yüzme 
de bilmiyorsun’ demiş.

Popu suratı asık bir 
şekilde ayrılmış annesinin 
yanından. Ama aklı hala 
nehirin içinde neşe ile 
oynayan su aygırlarına 
katılma fikrindeymiş. An-
nesinin izin vermediğinin 
farkındaymış ve normalde 
onun sözünden çıkmazmış. 
Ama bir kereden ne olabi-
lirmiş ki?

Yaramaz tavşan Popu, 
annesinin işlere daldığı bir 
süreyi kendisine fırsat 
bilmiş. Kimsenin onu takip 
etmediğini görünce hopla-
ya zıplaya nehrin kenarına 
doğru yol almaya başlamış. 
Popu yaptığı bu hareketin 
tehlikeli olduğunun far-
kındaymış ama bir yandan 
da heyecanla nehrin içine 
girip yeni arkadaşları ile 
oynamak istiyormuş.

Nehrin kenarına varan 
Popu, önce su aygırlarını 
izlemeye başlamış. Daha 
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Temel Şeyler Altın Ev Bıçak Sırtında

Eliot Weinberger Salman Rushdie Rafael Chirbes

Günümüzün en yenilikçi yazarlarından 
biri olan Weinberger, bir edebi 

arkeolog-gök bilimci-antropolog 
bilgeliğiyle, evrendeki binlerce şey 

hakkındaki masallar, hikâyeler, 
düşünceler aracılığıyla bize rehberlik 

ediyor.

Bir ‘dünya edebiyatı’ yapıyor ve okuru 
büyülü halısıyla dünyanın dört bir yanına 

götürüyor. 

Mandayyalardan Empedokles’in 
hayatına, Nazca çizgilerinden 
Grönland’ın buzlu dünyasına, 

gergedanlardan kaplanlara, çöllerden 
Çin hanedanlıklarına bir anlatılar 

sarmalı oluşturuyor –ama hep 
yeryüzünün kuraklaşmasına duyulan 

bir hüznün eşliğinde.

Bu denemeler sizi bütün evreni 
kapsayan bir girdabın içine çekecek.

"Amerika’nın gizli kimliğinin bir süper 
kahraman değil bir süper kötü olduğu 

anlaşıldı. En iyiler bütün inançlarını 
yitirmiş, en kötüler tutkuyla dolmuştu 

ve haksızların öfkesi haklıların zayıflığını 
ortaya çıkarmıştı. Fakat cumhuriyet yine 

de varlığını iyi kötü sürdürdü." 

Salman Rushdie Altın Ev’de sadece 
zengin bir göçmen ailenin öyküsünü 

ve Hindistan’daki inşaat ve kara 
para aklama odaklı mafya düzenini 

anlatmıyor. Son yılların Amerika’sının 
da kapsamlı bir sosyal-siyasal 

panoramasını çiziyor ve ulus çapında 
kimlik arayışına parmak basıyor. 

Obama’yla başlayıp yeşil (turuncu) saçlı 
politikacının seçilmesiyle biten sürece 

dair unutulmayacak bir roman.

Altın Ev, içeriği, biçemi, anlatım 
gücü ve zenginliğiyle elinizden 

bırakamayacağınız bir başyapıt.

İspanya’da 2008 yılı sonlarında 
başlayan ve bütün ülkeyi kasıp kavuran 

ekonomik krizin yarattığı bireysel 
çürüme, insanların karakter yıkımını 

derinleştirirken, öngörülemeyen 
ahlaki sonuçlarıyla da toplumsal bir 

çöküşe neden oldu. Ekonomik krizin 
kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkan 
yenilgiler, aldatmacalar, en sevilenlerin 

bile terk edilmesi, göç ve sömürünün 
her türü, sevgisizlikle kuşatılan 

zihinlere "amaç için her araç mübahtır" 
düşüncesini yerleştirdi.

Rafael Chirbes, derin duygu aktarımları 
ve modern edebiyatın anlatım 

olanaklarıyla kurguladığı Bıçak Sırtında 
romanında, insan türünün sefaletini 

bütün çıplaklığıyla,  çarpıcı olduğu 
kadar son derece gerçekçi bir üslupla 
somutlaştırıyor. Süleyman Doğru’nun 

incelikli çevirisiyle Türkçeleşen roman, 
yenilmiş hayatların acı veren hikâyesini 

gözler önüne seriyor.

facebook/haber.podium
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