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Çocuklarının herhangi bir üniversite ya 
da yüksek okula gidebileceklerine pek 
ihtimal vermiyordu ilk kuşak.

Aradan geçen 50 yıldan sonra, bu kez de 
üçüncü kuşak eğitim sorunları ile gün-
demde. Her ne kadar bu kesim burada 
doğmuş, büyümüş olsa da, genellikle 
öğretmenleri tarafından ilk etapta hala 
mesleklere yönlendiriliyorlar. Bu yüzden 
de göçmen kökenlilerin üniversite ya da 
yüksek okul okuma oranları oldukça az.

Burada ailelere, derneklere, eğitim 
konusunda çalışma yürüten sosyal 
danışmanlara ve eğitim kurumlarına 
büyük görevler düşüyor.

Yaşamlarının en kritik noktalarında, 
ebeveynlerin çocuklarının yanlarında 
olmaları, onların eğitimsel, kültürel, sos-
yal ve ekonomik gelişimleri açısından 
hayati önem taşıyor. Ebeveynlerin, dil 
eksiklikleri olmasına rağmen çocukla-
rının eğitim süreçlerini takip etmeleri, 
öğretmenlerle görüşmeleri ve veli 
toplantılarına katılmaları önemli.

Çocuklarının öğretmenleri tarafından 
engellendiğini ve hak etmediği notlara 
maruz bırakıldığını düşünen ailele-
rin başvuracakları sağlıklı bir kurum 
mevcut değil maalesef. Bu aşamada bu-
radaki kurumlara ve derneklere düşen 
görev bu alanda çalışmalar yürütmek 
olmalıdır.

Gençlerin eğitimsel boyutu ile destek-
lenmeleri ileriki süreçte yeni jeneras-
yonların toplumsal-kültürel sorunları 
daha az yaşamalarına etki edecek, bu-
radaki yaşama dahil olma adına önemli 
adımlara vesile olacaktır.
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Eğitim konusunu dergimizde sıklıkla 
işleriz. Bu konuda yazan yazarlarımızın 
çabaları da göz ardı edilemez. Bugü-
ne kadar yazılanlardan yola çıkarsak; 
eğitimin, İsviçre’de en zayıf olduğumuz 
konuların başında geldiğini söyleyebiliriz. 

Göçmen kökenli olmaktan kaynaklı 
çeşitli sorunlar ortaya çıkabiliyorken, 
bu sorunların aşılması önemli çabalar 
gerektiriyor.

Eğitim konusunda çalışmalar yürüten 
sevgili Fuat Köçek ile sevgili Deniz Çetin, 
yaşadıklarından ve deneyimlerinden 
yola çıkarak bu ayki sayımıza birer yazı 
hazırladılar. Yazılardaki ortak payda ise, 
göçmen kökenli olmaktan kaynaklı 
yaşanan sorunlar. Dileyenler bu yazıları 
içerikte okuyabilirler.

Bu konunun, çocuğu belli bir eğitim dü-
zeyini yakalamış her ailenin gündemin-
de olduğunu söyleyebiliriz.

Zaman zaman okuyucularımızla yaptı-
ğımız sohbetlerde ya da bize gönderilen 
maillerdeki temel vurgu; okullardaki 
öğretmenlerin, çocuklarına hak ettikleri 
notları vermedikleri, çocuklarının oku-
malarının önünde engel teşkil ettikleri 
şeklinde.

Aslında ailelerin dile getirdikleri hiç de 
yanlış değil. İsviçre eğitim sistemi içe-
risinde, notlandırmalarda ve öğrencinin 
nasıl yönlendirileceğine çoğunlukla 
öğretmenler karar verir. Yani uygulama 
öğretmenin keyfiyetine açık kapı bırakı-
yor. Eğitiminden mahrum bırakılan genç 
bu durumda hak ettiği yere gelemiyor ve 
yaşamı başka türlü şekilleniyor.

İsviçre’ye gelen ilk kuşak için, çocukla-
rının birer meslek eğitimi almaları en 
ideali idi.
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B
u inisiyatif SVP tarafından gündeme 
getirildi. İnisiyatif ile Anayasa’nın 5’inci 
ve 190’ıncı maddelerine eklemeler 
yapılmasını, Anayasa’ya ise 56a no’lu 

yeni bir madde eklemesini istiyor. Anayasa’ya 
eklenmesi istenen 56a maddesi özetle şunları 
içeriyor;

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

Mahkemeler ve idari makamlar, İsviçre 
Anayasası’na ters düşen uluslararası anlaşma 
maddelerini uygulayamayacaklar.

Uygulamalarda herhangi bir çelişki oluştuğun-
da, yetkililer uluslararası anlaşmaların 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 
zorunda kalacak. Bu durumda yeni müzakere-
ler veya anlaşmaların iptali gündeme gelecek. 
Federal Hükümet bu inisiyatifin kabul edilme-
mesinden yana görüş bildiriyor. Ulusal Parla-
mento ve Senato da Hükümet’in bu kararını 
benimsiyor. Hükümet’e göre inisiyatifin kabulü 
durumunda, İsviçre uluslararası boyutta diğer 
ülkelerle karşı karşıya gelecek. Sonuçta da 
hem ülkenin ekonomik durumu güçsüzleşecek 
hem de ülke prestij kaybına uğrayacak.

25 Kasım oylamaları ile 

ilgili oy pusulaları adreslere 

gönderildi. Dileyenler oylama 

formlarını doldurup posta yolu 

ile belediyelere gönderebilir. 

Bir başka oy kullanma yöntemi 

ise, 25 Kasım Pazar günü 

ev edreslerine yakın olan 

merkezlerde sandık başlarına gitmek. 

Gündemde olan oylama 

konuları ise; "Sosyal Sigortalar 

Federal Yasası’nın Değişimi 

Referandumu", "Yabancı Yasa 

Yerine İsviçre Hakimi İnisiyatifi" 

ve "Çiftlik Hayvanlarının Onuru 

İnisiyatifi" şeklinde.

Bu oylamaları bir önceki 

sayımızda işlemiş olmamıza 

rağmen, hatırlatma vesilesiyle bu 

oylamalara yeniden değiniyoruz. 

Oylamalara dair detaylar şöyle;

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

25 KASIM

HALK OYLAMALARI
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Bu yasa ile ilgili düzenleme Federal Hükümet tarafından 
yapılmış ve Federal Parlamento’ya sunulmuştu. 
Parlamento, 16 Mart 2018 tarihinde sigorta-
lıların gözetlenmeleri adına yeni bir yasal 
düzenleme yapmış, herhangi bir şüphe 
sonrasında, yasal çerçeve dahilinde 
yapılacak olan gözetlemeleri legalleş-
tirmişti. Bir süre sonra da, bu yasanın 
herkesi potansiyel şüpheli durumuna 
düşüreceğinden hareketle karşıt bir 
imza kampanyası başlatılmıştı.

Düzenlemenin kabul edilmesi durumun-
da; malulen emekliler, işsizlik ve sağlık 
yardımı alanlar, belediyelerden ek yardım alan-
lar, annelik yardımı alanlar ve yaşlılık sigortası alanlar, 
şüpheli sıfatı ile takip edilecekler.

Federal Hükümet, Parlamento ve Senato "Sosyal Sigor-
talar Federal Yasanın Değişimi" ile ilgili düzenlemeye 
Evet oyu kullanılmasını öneriyor.

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

Çiftçiler boynuzlu hayvanların diğer 
hayvanlara zarar verdiğini dile getirip, 
bu hayvanların boynuzlarının söktürül-
mesinin kendileri için önemli bir maddi 
yük olduğunu ifade ediyorlar.

Federal Hükümet bu riski çiftçi ve hayvancıla-
rın taşımaları gerektiğini, bu nedenle Anayasa’ya bu 
konuyla ilgili bir ek madde yapmaya gerek görmediğini 
belirtiyor.

Sosyal Sigortalar 
Federal Yasanın Değişimi 

Çiftlik Hayvanlarının 
Onuru İnisiyatifi

(Gesetzliche Grundlage für die 
Überwachung von Versicherten) 

(Für die Wurde der landwirtschaftlichen 
Nutztiere – Hornkuh İnitiative)

F
ederal Hükümet üyeleri, Doris Leuthart (CVP) 
ve Johann Schneider-Ammann (FDP)’ ın 
istifaları sonrasında boşalan koltuklar için, 5 
Aralık’ta iki yeni isim seçilecek. 

5 Aralık 2018 tarihinde Federal Meclis’te yapılacak olan 
ilk tur seçimleri için 4 kadın aday bulunuyor. Bunlardan 
üçü CVP’den, bir tanesi ise FDP’den. 

Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’in gönlünden 
yeni seçilenlerin her ikisinin de kadın olması geçiyor 
ve "Genel olarak karar aşamasında kadın –erkek 
dengesinin olması daha iyi oluyor" diyor. 

Federal Çevre ve Enerji Bakanı Doris Leuthard’ın yerine 
dört aday adayı bulunuyor. Bu isimler şöyle; Viola 
Amherd (VS), Elisabeth Schneider Schneiter (BL), Peter 
Hefflin (ZG) ve Heidi Z’graggen (UR). 

CVP fraksiyonu adaylarını 16 Kasım’da açıklayacak. 

Federal Ekonomi Bakanı Johann Schneider- 
Ammann’ın koltuğu için ise 3 aday adayı bulunuyor; 
Karin Keller-Sutter (SG), Christion Amsler (SH) ve 
Hans Wicki (NW). 

FDP fraksiyonu adaylarını 16 Kasım’da açıklayacak. 

9
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Çok verimli ineklerin memeleri genellikle iltihaplanır. 
İsviçreli çiftçiler ise bundan dolayı fazladan antibiyotik 
kullanırlar. Sonuçta bakteriler dirençli hale gelirken süt yolu 
ile yayılırlar.

Avrupa İlaç Kurumu’nun verilerine bakıldığında, inekler için 
kullanılan antibiyotik oranının en yüksek olduğu ülke İsviçre. 
İsviçre’de kullanılan antibiyotik oranı, yıllık olarak inek 
başına 1,7 gram. 

Yapılan ölçümler sonucunda, İsviçreli çiftçilerin %33 daha 
az antibiyotik kullanabilecekleri de ortaya konuldu. Ancak 
antibiyotik kullanmayan çiftçilerin ineklerine daha çok 
zaman ayırmaları gerekiyor. Herhangi bir meme iltihabında 
memenin bakımının yapılması ve ineğin günde bir kaç kez el 
ile sağılması gerekiyor. Böylesi bir durum her ne kadar çift-
çiler için eziyetli olsa da, ihtiyaç duyulan inek sütü piyasaya 
rahatça sunulabilecek. Çünkü antibiyotik kullanımı, bir süre 
süt satışının yasaklanması anlamına da geliyor.

Kısa bir süre önce İsviçre’de bir inek sürüsünde bakteri bu-
lunduğu, bulunan bakterinin antibiyotiklere dayanıklı olduğu 
ifade edildi. Sağlık uzmanlarına göre, bu dayanıklı bakteri 
insanlar için herhangi bir hastalık tehlikesi oluşturmasa 
da, çiğ süt üzerinden insan vücudunda hastalık oluşturup 
yaygınlaşabilir.

Ülkelere göre, bir inek için yıllık ortalama antibiyotik kullanı-
mı şöyle sıralanıyor;

İsviçre
Polonya

İrlanda 
Avusturya

Fransa
Almanya
Hollanda 

İtalya
İsveç

Danimarka

1,7
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1

(Gram)

İnek Sütündeki 
Antibiyotik Oranı Yüksek

İ
sviçre’de radyo ve televizyon vergisi olarak 
bilinen Billag, Billag AG isimli firma tarafın-
dan finanse ediliyordu. 2019 yılından itibaren 
bu radyo ve televizyon vergileri Billag AG 

yerine Serafe AG isimli şirket tarafından 
toplanacak. 

Serafe AG,1 Ocak 2019 yılından itibaren Radyo 
ve televizyon vergisi için her haneye 365 frank-
lık bir fatura gönderecek. Daha önceki fatura 
bedeli 451 frank iken, yeni düzenleme ile her 
hane 30 frank daha az ödeyecek.

Federal Hükümet daha önce yaptığı bir açıkla-
mada, önümüzdeki yıllarda radyo ve televizyon 
vergilerini toplama görevinin, merkezi Fehralt-
dorf’da (ZH) bulunan Serafe AG’ye verildiğini 
duyurmuştu.

Billag AG Swisscom’un bir yan kuruluşu olarak 
faaliyet yürütüyordu. Yeni düzenleme ile birlik-
te, Billag AG’de çalışan personeli zor zamanlar 
bekliyor. Şirkette çalışan birçok kişinin 2019 yılı 
itibarı ile işlerini kaybedecekleri konuşuluyor. 
Yıllık cirosunun %99’unu radyo-televizyon 
vergilerini toplamakla elde eden şirket bünye-
sinde 240 kişi çalışıyor.

Radyo ve televizyon için konulan vergi uygu-
laması 2015 yılının Haziran ayından bu yana 
yürürlükte ve her hane bu vergiyi ödemekle 
yükümlü. 

Devlet televizyonu ve radyosu olan SRF-SRG, 
programlarını bu vergi gelirleri ile finanse 
ediyor. 

Vergilerden elde edilen gelirin, yıllık 1,37 milyar 
frank olduğu ifade ediliyor.
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Schaden Hotline: 0800 22 33 44

Allianz Suisse
Hauptagentur Oftringen
Nordstrasse 14
CH-4665 Oftringen

www.allianz-suisse.ch

Serdar Eser
Versicherungs- und Vorsorgeberater

Finma Registernr.: 33082

Tel: 058 357 53 87 
Mobil: 079 159 87 59

Fax: 058 357 53 71
Mail: serdar.eser@allianz.ch
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Not: İsviçre’de, hukuki konularda 
danışmanlık hizmetinden faydalanmak 
isteyenler yukardaki mail adresimden 
bana ulaşabilirler. Ayrıca Türkiye ile, 
tanıma/tenfiz davaları, tapu dava işlem-
leri, tebligat, vekâlet işlemi vs. türünden 
herhangi bir hukuki süreç içerisine giren 
ya da Türkiye’de hukuki takip yaptırmak 
isteyen okuyucularımız da iletişime 
geçebilirler.

Destek olarak üçüncü sütunun önemi

Çalışanlar, 18 yaşından itibaren Emeklilik 
Kasası üzerinden maluliyet ve ölüme kar-
şı kendilerini ayrıca sigortalarlar. Yaşlılık 
sigortası ise 25 yaşından itibaren başlar. 
Bazı şartlar altında, aylık ödenek yerine 
ödeneğin büyük bir bölümü bir defada da 
alınabilir.

Birinci ve ikinci sütunda, en son aldığınız 
maaşın yaklaşık %60’ı aylık ödenek ola-
rak size dönecektir. Ancak burada, 18 ve 
25 yaşlarından itibaren herhangi bir eksik 
prim ödeme olmaması şartı bulunuyor. 

Emeklilik sonrasında maddi eksiklikler 
çok görüldüğü için özel bir birikim yap-
makta fayda var.

Burada üçüncü sütun önemli bir rol oynu-
yor. Emeklilik maaşınızda her halükarda 
%40’lık bir azalma olacağı için, kendinizi 
üçüncü sütun sigorta türü ile koruma 
altına alabilirsiniz. 

Sigortalar hakkında daha fazla bilgi 
almak isteyen okuyucularımız, bana 
d.ozgul@adconsultancy.ch adresimden 
ulaşabilirler.

Birinci Sütun

Yaşlılık ve geride kalanlar sigortası 
ile malulen emeklilik sigortası birinci 
sütunu oluşturur. Birinci sütun herkes için 
geçerlidir. İster çalışın ister çalışmayın, 
İsviçre’de ikamet eden herkes için bu 
sigorta geçerlidir.

İkinci Sütun

İkinci sütun çalışanları kapsamaktadır. 
Emeklilik Kasası ile Kaza Sigortası İsviçre 
emeklilik sisteminin ikinci sütununu oluş-
turur. Bu mesleki destek sistemi birinci 
sütunu destekliyor. 

Emeklilik Kasası kadınlara 64, erkeklere 
ise 65 yaşından itibaren ömür boyu öde-
nek ödüyor. Bu ödeneğin miktarı, kişinin 
ve işverenin birlikte ödediği prim miktarı-
na göre değişir. Yıllık olarak en az 21'150 
franklık bir geliri olan çalışan, mecburi 
olarak işverenin bağlı olduğu Emeklilik 
Kasası tarafından sigortalıdır. Serbest 
çalışanlar ise gönüllü prim yatırabilirler. 

Çalışanlar hem birinci hem de ikinci 
sigorta için prim ödeyebilirlerken, gerekli 
durumlarda her ikisinden de ödenek 
alabilirler. Yaşlılık, malullük ve eş ölümü 
aylıkları bu iki sütundan ödenir.

Üçüncü Sütun

Üçüncü sütun ise hayat sigortası, banka 
vade hesabı vs. gibi özel birikimlerden 
oluşur. 

Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@adconsultancy.ch

Konu ile ilgili yoğun 
sorulara maruz 

kalmam nedeniyle, 
bu ayki yazımda 

İsviçre’deki sosyal 
güvenlik sigortalarını 

ele alma gereği 
duydum.

İsviçre Sosyal 
Güvenlik Sigortası üç 

sütundan oluşur;
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G
ıda firması Danone, müşterilerinin 
alışverişlerini renk sinyalleri aracılığı 
ile daha da kolaylaştırmak istiyor. 
Firma, paketler üzerinde bulunan 

kırmızı, sarı ve yeşil renk sinyalleri ile 
herhangi bir gıdanın sağlıklı ya da sağlıksız 
olup olmadığı konusunda müşterilerini 
bilgilendirmiş olacak. 

Migros, Coop ve Emmi gibi şirketler böylesi bir 
sistemi istemezlerken, bahsi geçen sistemin 
bir yılı aşkın bir süredir Fransa’da kullanıldığı 
belirtiliyor.

Danone, ürünlerinin sağlıklı olduğunu 
göstererek özellikle de Nestlé gibi rakip 
firmaların önüne geçmek istiyor. Pazar 
payını yükseltmeyi hedefleyen şirket, sağlık 
konusunu dünya çapında önemsediğini ifade 
ediyor.

GIDALARDA 
RENKLİ SİNYAL

SİSTEMİ

2019 yaz sezonu için 
uçak, gemi, tren biletlerinizi ve 
tatilinizi uygun fiyatlara 

rezerve ettirin!

Tösstalstrasse 23
CH-8400 Winterthur

Tel: 052 203 23 06
Fax: 052 203 23 07
Natel: 076 430 87 86E-mail: info@yako.ch www.yakoreisen.chE-mail: info@yako.ch

Zürich’ten G.Antep’e direk uçuşlar,
Zürich’ten Ankara’ya direk uçuşlar başlamıştır.
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B
ugün öğretmenlik 
mesleğini icra eder-
ken, kendi öğrencilik 
günlerime dönüp 

bakmadan edemiyorum. 
Yedinci sınıfa geçtiğimde, sınıf 
öğretmenimiz değişmişti. 
Sekundarschule'ye gidebi-
lecek olmak kendi adıma 
hem heyecan verici hem de 
sevindiriciydi. Sınıfta yaşamış 
olduğumuz bir anı dün gibi 
hala aklımda; 

Sınıf arkadaşlarımızdan bir ta-
nesi öğretmenimize, gelecekte 
kimin ne meslek ile uğraşaca-
ğını öngördüğünü sormuştu. 
Öğretmenimiz kiminin iyi bir 
doktor, kiminin iyi bir eğitimci, 
kiminin ise başarılı bir mühen-

mına gelmez. Örneğin akşam 
yemeği için pilav yapmakta 
olan bir kişi, pilavın dibi tuttu 
diye, "ben yemek yapamıyo-
rum" diyip, yemek yapmayı 
tamamen bırakması ne kadar 
anlamsız ise, örnek verdiğimiz 
öğrencinin "ben matematikten 
anlamıyorum" hissine kapılıp 
bu derse artık ilgi duymaması o 
denli yanlıştır.

Hayattaki en büyük mucize, 
umut veren, sizi değersizleş-
tirmeyen, sevgi ile gönüllere 
dokunmaya çalışan, akıl ile 
gönlün yolunu birleştiren, ha-
yat boyu öğrenmeyi aşılayan, 
kitapların dünyasına atılan 
ilk adımda size eşlik eden, 
doğayı ve canlıların koruma-
nın insanlığa bırakılacak en 
büyük miras olduğunu kendi 
yaşamı ile çevresindekilere 
gösterebilen iyi bir öğretmene 
rastlamaktır.

Bugün "birşey olabildik mi?" 
sorusuna takılmak yerine, 
çocuklarımız adına hayat-
taki mucizelere inanmak ve 
yarınlara umut ile bakabilmek 
dileğiyle...

gönül arasındaki köprüyü 
korumak, ayrımcılık yapma-
mak, insanı insan olduğu için 
sevmek, umutlara ışık tutmak, 
insana birşeyler anlatmadan 
önce onu anlamaya çalışmak 
ise eğer, bunda, 20 yıl önce öğ-
retmenlik mesleğini icra eden 
ama "bir şey olamamış" bir 
şahısa rastlamızın etkisi büyük 
diyebilirim.

Birileri eğitim hayatımızda, ha-
yatın diğer evrelerinde olduğu 
gibi umudumuzu kırabilir. Asıl 
olan bu bağlamda mücadele 
yolunu seçmek ve doğru 
tespitte bulunmaktır. Örneğin 
matematik dersinde çarpma ve 
toplama konularının ele alındığı 
bir sınavda başarısız olan bir 
öğrenci, "Ben matematikten 
anlamıyorum" hissine kapıla-
bilir. Burada eğitimciye düşen 
görev, öğrencisine tespitini 
doğru ve öğrenci odaklı bir 
dil ile iletmektir. Çarpma ve 
bölme konusu hakkında belli 
bir günde, belli bir saatte ya-
pılmış bir sınavda öğretmenin 
belirlemiş olduğu kıstaslar da 
yeterli notu alamamış olmak, 
öğrencinin matematik dersini 
tamamen kavrayamadığı anla-

dis olacağı cevabını vermişti. 
En son sıra, arkadaşıma ve 
bana geldiğinde bizim için 
"Sizden birşey olmaz" sözlerini 
sarfetmişti. 

Sıra arkadaşımın ve benim 
sınıftaki tek göçmen çocukları 
oluşumuzun, öğretmenimi-
zin bizi iliklerimize kadar 
yaralayan bu sözlerin sebebi 
olup olmadığını söylemek zor. 
Ancak söyledikleri bizi yara-
lamasına rağmen, bu sözü 
eğitime olan isteğimizi daha 
da arttırmış, bizi bu bağlamda 
perçinlemişti. 

O gün sıra arkadaşım olan ço-
cuk, hala en yakın dostumdur. 
Kimya alanında doktorasını 
tamamladı ve bugün bir üni-
versitede bilimsel araştırmalar 
yapmakta. Ben ise, Master 
tezimi, "Göçmen çocuklarının 
İsviçre eğitim sistemindeki 
yeri" üzerine yaptım. Bugün 
geri dönüp baktığımızda, 
arkadaşım ve ben kendimize 
şu soruyu sormuyor değiliz; 
"Bizler bir şey olabildik mi?" 
Eğer "birşey olabilmek", i̇yi 
bir eğitim ve meslek ise, 
evet "birşey" olabildik. Ancak 
"birşey olabilmek" akıl ile 

Fuat Köçer
Eğitimci

Kendi eğitim hayatımıza dönüp 

baktığımızda, hepimizin aklın-

da öğretmenlerimiz ile alakalı 

anılar hatırlarız. Kimimizin bu 

bağlamdaki anıları olumsuz, 
kimimizin ki ise bizi hayata 

hazırlayan, bugün minnet duy-

gusu ile hatırladığımız güzel 
yaşanmışlıklardır.

Eğ
iti

m
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Derya Özgül, LL.M.

Mahkeme ve Makamlarda vekâleten dava temsili
Hukuk Danışmanlığı
Arabuluculuk 
İşlem yardımı (Başvuru, dilekçe, şikâyet, itiraz) 

Tösstalstrasse 23 
8400 Winterthur   

T: 076 328 74 80
F: 044 660 80 86

d.ozgul@adconsultancy.ch
www.adconsultancy.ch

Uzmanlık Alanları
• Avrupa Hukuku
• İdari Hukuk
• Arabuluculuk 

Mahkeme dışı çözüm işlemleri

• Konsolosluk onaylı yeminli tercüme işlemleri

• Türkiye’de emeklilik işlemleri
• Türkiye’de tanıma ve tenfiz davaları takibi

• 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

Ve daha birçok farklı konuda danışmanlıklar.

Skos somut olarak, Ek Ödenekler Yasa-
sı’na yeni bir madde eklenmesini tavsiye 
ederken, 

iş bulamayan bu kesimlerin sosyal yardıma 
başvurmamaları gerektiğini ifade edip, iş 
aramaya devam eden ve daha öncesinde 
uzun süre çalışan kişilere, işsizlik sigortası 
üzerinden ek ödenekler verilmesini istiyor. 

Skos’un bu düzenleme ile ilgili koşulların-
dan biri ise, temel giderlerini karşılamak 
için yeterli gelire sahip olmayan kişilerin, 
işsizlik sigortasına başvurduklarında en az 
10 yıllık bir sigortalı çalışma geçmişlerinin 
olması. 

İsviçre’de, ileri yaşlarda işini kaybeden 
birinin tekrar iş bulma ihtimali diğer yaş 
gruplarına göre oldukça düşük. Bu nedenle 
de bu kesim, işsizlik sigortası hakkının 
süresi bitince sosyal yardıma başvurmak 
zorunda kalabiliyor.

İsviçre’de 57-62 yaş arasında işsizlerin 
yaklaşık 4 bini, işsizlik sigortasının 
bitiminden sonra iş bulamadı ve sosyal 
yardıma başvurmak zorunda kaldı. 

Bundan yola çıkan İsviçre Sosyal Yardım 
Konferansı (Skos), 55 yaş üstündeki iş-
sizlere sosyal yardım yerine ek ödenekler 
yapılmasını talep ediyor. 
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Romanının konusu: IŞİD 
katliamından kaçıp Türkiye’ye 
sığınan göçmen bir Ezidi kızı 
Meleknaz ile ona aşık olan 
Hüseyin’in başına gelenler 
üzerinden kurgulanan kitapta, 

 Müzisyen, besteci, yazar, 
yönetmen, gazeteci, köşe 
yazarı ve politikacı olarak 
çalışmalar yürüttünüz. Zülfü 
Livaneli deyince akla hep 
müzik geliyor. Ancak müziği 
bıraktınız ve ağırlıklı olarak 
edebiyata yöneldiniz. Neden 
edebiyat?

Aslında çocukluktan itibaren 
edebiyata ilgim vardı hep ve 
okuyarak kendimi edebiyatçı 
olarak yetiştirdim. Müzikle 
de uğraşıyorum ama o biraz 
tesadüfi gelişti. Biliyorsunuz 
12 Mart dönemi askeri bir dö-
nemdi. O zaman beni ve arka-
daşlarımı da hapsettiler. Uğur 
Mumcu, Altan Öymen, Erdal 
Öz ile beraberdik. Sonra Deniz 

Romanları 30 dilde 
yayımlanan Zülfü 

Livaneli’nin "Huzursuzluk" 
isimli romanı, Klett-

Cotta yayınevi tarafından 
"Unruhe" ismi ile Almanca 

yayınlandı. 

Sanatçı-Yazar Zülfü 
Livaneli, kitabının Almanca 

yayınlanması vesilesi 
ile, Zürich’te bulunan 
Kaufleuten Kultur’da 

okuyucuları ile bir araya 
geldi. 

Etkinlik dahilinde yazarın 
kitabından okumalar 

yapılırken, Livaneli 
severler keyifli bir akşam 

geçirdiler.

Moderatörlüğünü Yunus 
Ersoy’un üstlendiği okuma 
akşamında, konuşmaların 

tercümesi Ahmet Ersoy 
tarafından yapıldı. Zaman 
zaman kitaptan Almanca 

bölümlerin okunduğu 
etkinlikte, Almanca 
okumaları Thomas 

Sarbacher yaptı.

Moderatör Yunus Ersoy’un 
kitapla ilgili sorularını 

yanıtlayan Livaneli 
yanıtlarında, Ortadoğu 
coğrafyası, Mardin ve 
Yezidiler üzerine olan 

gözlemlerini de aktardı.

HaberPodium olarak Zülfü 
Livaneli ile çalışmaları 

üzerine keyifli bir röportaj 
da gerçekleştirdik.

 İsviçre’ye ilk gelişinizi 
hatırlıyor musunuz? Buraya 
dair gözlemlerinizi alalım ilk 
olarak.

İlk 1974 yılında gelmiştim 
buraya. Tunç Okan’ın Otobüs 
isimli filmi için gelip film 
müziklerine dair kayıtlar 
yapmıştım. Daha sonrasın-
dan konserler ve okumalar 
için geliş gidişlerim çok oldu. 
İsviçre çok ilginç ve güzel bir 
yer. Hoşuma gidiyor burası. 
Dağları, yaşam tarzı, sosyal 
ve siyasal dokusu çok farklı. 
Ayrıca tarihimizde önemli 
bir yeri var bu ülkenin. Sevr, 
Lozan, Montrö gibi anlaşma-
ların yapıldığı yer burası. Bu 
şehirleri gezmiştim.

IŞİD vahşeti, katliamlar ve tüm 
bunların yakıp yıktığı hayatlar 
ile Ortadoğu coğrafyasının 
kaderi ele alınıyor.

Livaneli, bu romanında Orta-
doğu’nun en insafsız yüzünü, 
savaşı, yoksulluğu, vatansız-
lığı, açlığı, ölümü, bir paket 
sigaraya satılan Ezidi kızlarını, 
ölümden beter kaçışları anla-
tırken, kendi kanına doymayan 
doğunun haresesini, batının 
tükenmek bilmeyen ırkçılık 
hareketleriyle acının ve kanın 
kaderini birleştiriyor.

Kitaptan kısa bir alıntı; "Ha-
rese nedir bilir misin oğlum? 
Arapça eski bir kelimedir. 
Hırs, haris, ihtiras, muhteris 

Gezmiş gibi bazı arkadaşla-
rımızı idam ettiler. Onların ağıt-
larını müziğe dönüştürdüm. 
Sonra da yurt dışına çıkmak 
zorunda kaldım. Yurt dışında 
o ağıtları; yaşananlar tarihe 
geçsin, yapılanlar unutulmasın 
diye kaydettim ve bir albüm 
haline getirdim. Sonrasında bu 
albüm çok beğenildi. Ardından 
bir albüm daha yaptım ve 
arkası gelmeye başladı. Der-
ken, müzikte önlenemez bir 
gelişme oldu. Öyle başlamıştık 
müziğe. Ancak bu arada da 
yazıyordum hep. İlk kitabımı 
1978’de çıkardım ve o tarihten 
bu yana da çıkıyor kitaplarım. 
Son dönemde müzik o kadar 
öne geçen birşey oldu ki, bü-

sözleri buradan türemiştir. 
Develer çölde üç hafta aç 
susuz yemeden içmeden yol 
alabilirler. Ama bunların çölde 
çok sevdikleri bir diken vardır. 
Gördükleri yerde o dikeni 
koparıp çiğnemeye başlarlar. 
Keskin diken devenin ağzında 
yaralar açar, o yaralardan kan 
akmaya başlar. Tuzlu kan tadı 
ile dikenin tadı devenin çok 
hoşuna gider. Yedikçe kanar, 
kanadıkça yer. Eğer engel 
olunmazsa deve kan kaybın-
dan ölür. Bunun adı haresedir. 
Bütün Ortadoğu’nun adeti bu-
dur oğlum. Tarih boyunca bir-
birlerini öldürür ama kendini 
öldürdüğünü anlamaz. Kendi 
kan tadından sarhoş olur"
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 Eserlerinize ilgi nasıl? 
Bu konudaki gözlemlerinizi 
aktarabilir misiniz?

İlgi oldukça iyi. (gülerek) 
Söylemek ayıp ama Türki-
ye’de en çok satılan kitaplar 
benimkiler. Öte yandan 
Rusya’da, Amerika’da, Çin’de, 
Kore’de, Yunanistan’da da çok 
iyi satışlar yakalandı. Çok oku-
nuyor buralarda. 40 ayrı dile 
çevrildi eserlerim. Almanca da 
önemliydi benim için, o dile de 
çevrildi. Yayınevinin aktardığı-
na göre, Almanca kitap basılır 
basılmaz tükenmiş ve hemen 
ikinci baskıya geçmişler. 
İlgiden memnunuz.

 Edebi çalışmalarınızda 
daha çok hangi yazarları 
örnek alırsınız kendinize? Ya 
da en çok hangi yazarlardan 
etkilendiniz?

Bütün dünya yazarlarından 
etkilendim ama Rus yazar-
larının, Rus klasiklerinin ayrı 
bir etkisi vardır üzerimde. 
Dostoyevski, Tolstoy, Gogol, 
Çehov’un, Türkiye’deki birçok 
aydınımızın üzerinde etkisi ol-
duğu gibi benim üzerimde de 
etkileri vardır. Ayrıca Hemin-
gway gibi Amerikalı yazarların 
etkisi de çoktur. Daha çok 
toplumcu, aynı zamanda da 
insan psikolojisini ihmal etme-
yen, işleyen yazarlar bunlar. 
Sadece toplumcu olunca kuru 
bir mesaj içeriyor kitap. İnsan 
psikolojisinin de işlendiği 
eserler yaratıp insanlarla 
yaşatmak lazım. 

Çünkü diğer türlü, hikâyeye 
fazla yakınlaşsaydım tehlike-
leri olurdu. Yazar olarak hikâye 
ile arama mesafe koydum 
yani. Müzikte de onu yapıyo-
rum ben. Sanatçının yapıtı ile 
arasında bir mesafenin olması 
gerekir. 

 IŞİD saldırısından 
kurtulan İbrahim mülteci 
olarak gittiği Amerika’da 
öldürülüyor. Bir dönem siz 
de İsveç’te mülteci olarak 
yaşadınız. Hangisi zor sizce? 
Savaşın, badirelerin içinde 
olmak mı yoksa mülteci 
olmak mı?

İkisi de zor tabi. Keşke ikisi 
de olmasa. Mutlu bir mülteci 
görmedim hayatımda. Mülteci 

mutlu olamaz. Savaş içinde-
ki insan da mutlu olamaz. 

İnsanlığın iki durum 
içindeki felaketi. 

Fakat bu romanda 
çıkış noktalarım-

dan birisidir 
bu. Bir mesajı 
aslında. IŞİD’in 
öldürmek 
istediği ve 

yaraladığı bir 
adamı öldürme 

işi, Amerika’da sağcı 
olan İslam karşıtları tarafından 
tamamlandı. Nasıl bir saçma 
dünyadır bu? Birbirine karşıt 
gibi görünüyorlar ama aynı 
mantıkla hareket ediyorlar. 
Nefret ve yok etme...

tün kitleleri sardı adeta. Haliyle 
de kitaplar biraz geri planda 
kaldı. Müziği bırakmadım ama 
sahneye çıkmayı bıraktım. 
Bestelerimi farklı insanlar 
söylüyor artık. Aslında aynı 
şey sayılır. Prizmanın değişik 
yönleri gibi, kendinizi şöyle ya 
da böyle ifade ediyorsunuz.

Müziği olduğu kadar edebiyatı, 
yazdıklarımızı da takip ediyor 
insanlar. Bu önemli birşey. Tür-
kiye’de gerçekten çok büyük bir 
dinleyici ve okuyucu kitlesi var. 
Batılı yayıncılarımı şaşırtacak 
kadar büyük hem de.

 Onlarca kitaba imza attı-
nız. Son olarak Huzursuzluk 
isimli kitabınız Almanca’ya 
çevrildi. Bu yapıtın ortaya 
çıkış sürecinden bahsedebilir 
misiniz biraz? Sizi bu kitabı 
yazmaya zorlayan şey ne 
oldu?

İnsanın kafasında her yazar 
gibi değişik konular oluyor. 
O konuları yıllarca kafanızda 
taşıyorsunuz. Hem de uzun bir 
süre… Sonra da bunlardan bir 
tanesi öne çıkıyor ve kendini 
yazdırmaya çalışıyor. Ben hem 
Ezidileri hem Suriye’de yaşa-
nanları hem de Mardin atmos-
ferini anlatmak istiyordum 
zaten. Sonunda yazma fırsatı 
buldum. İyiki de yazmışım.

Benim sevdiğim kitaplardan 
biri oldu bu. Halk da çok 
sevdi bunu. En hızlı okunan 
kitaplarımdan biri. O sıra var 
olan IŞİD tartışmalarına ve o 
döneme ışık tutup gündeme 
getirmiş oldum.

 Kitabı okurken kimi za-
man geriliyor insan. Yazar-
ken zorlanmadınız mı hiç?

Çok duygulu ve acılı bir hikâye 
bu. Bu hikâyeye duygulu 
yaklaşsaydım ortaya bir me-
lodram çıkardı. Öyle yapmak 
istemedim ama. Mesafeli ve 
gayet soğukkanlı durdum. 
Çok acı şeylerdi yaşananlar. 
İnsanları trajik bir biçimde 
sarsmak istemiştim. O da 
amacına ulaştı. 

Müziği olduğu 
kadar edebiyatı, 
yazdıklarımızı 
da takip ediyor 

insanlar. Bu önemli 
birşey. Türkiye’de 

gerçekten çok büyük 
bir dinleyici ve 

okuyucu kitlesi var. 
Batılı yayıncılarımı 

şaşırtacak kadar 
büyük hem de.
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 Türkiye’de edebiyatın 
gelişimi şu anda ne aşa-
mada sizce? Edebi eser 
yaratmadaki güncel sorunlar 
nelerdir?

Türkiye’de şu anda edebiyat 
eserleri de, yaratım da yok 
maalesef. Almanya’da, Fran-
sa’da İngiltere’de ne oluyor 
diye bakıyoruz hep. Genellikle 
diyet kitapları, Dan Brown, Gri-
nin 50 Tonu ile aşk ve macera 
türü olan kitaplar ilk sıralarda. 
José Saramago ve Sabahattin 
Ali gibi yazarların kitaplarını 
okuyanlar daha az. Türkiye’de 
edebiyat okuyan bir kitle 
var ama. Ayrı birşey; bu son 
aylarda Türk parasının değer 
kaybetmesi, kağıt fiyatlarının 

artması yayınevleri üzerinde 
bir sarsıntı yarattı. Bu 
sarsıntı nasıl geçecek onu 
bilmiyoruz ama biz yaz-
maya devam ediyoruz.

 70’lere, 80’lere’ 
90’lara, 2000’lere, 
2010‘lara tanıklık 

ettiniz, ediyorsu-
nuz... Toplumsal 

boyutu ile her 
10 yılda değişen 
bir dinamik söz 
konusu. Türkiye’de 
bu derece hızlı olan 
bir değişimi neye 
bağlıyorsunuz?

Aslında 2000’ler-
den bu yana pek 
değişmedi. Şimdilik 
öyle duruyor. Daha 

öncesine götürürseniz bizim 
tarihimizin hep değişken 
olduğunu görürsünüz. Gelen 
padişaha göre toplum yenin-
den biçimlenir. Fatih Sultan 
Mehmet’in annesi de, karısı 
da hristiyandı ve hiçbir zaman 
müslümanlığa döneceksiniz 
baskısı yaşamadılar. İtal-
ya’dan ressamlar getirip kendi 
resimlerini yaptırmış mesela. 
Dönemine göre çok ilerici bir 
padişah. Sonra oğlu Beyazıt 
geliyor, ilk yaptığı iş ise günah-
tır diye o resimleri yok etmek 
oluyor. Ondan sonra da çok 
tutucu bir dönem başlıyor. Hep 
böyle sarkaç gibi gider-gelir 
bizim toplumumuz işte. 

Yüzyıllardır böyle. Şu an ki 
durum daha çok buz dağı-
nın görünen kısmı. Aslında 
yüzyıllardır devam eden bir 
mücadele var. Doğu ile Batı 
arasında bir köprüyüz diyoruz 
ya, doğru bu. 

Hakikatten de böyle. Bir 
batılılar hücum ediyor bize 
bir doğulular. Kimin elinde 
kalıyor köprü, zaman zaman 
gelişmeler belirliyor. Doğu-ba-
tı çatışmasını en acımasız 
şekilde yaşayan bir ülke Türki-
ye. Öyle bir talihsizliğimiz var. 
Bunun etkileri daha da devam 
edecek. Bir arada yaşamayı 
ve bir arada yaşama kural-
larını kabul edip öğrenmek 
zorundayız, birbirimize saygı 
duymak zorundayız. Kimse 
kimseyi yok etmeyecek, ki 
edemez de. Türk, Kürt, Alevi, 

Sünni, ne olursan ol, vatandaş 
ve yurttaş olarak hakların 
var. İsviçre gibi aynen, illa da 
kantoların olması gerekmiyor. 
İdeal olan bu.

 İçinden geçtiğimiz çağı 
bir sanatçı, bir yazar olarak 
nasıl değerlendirirsiniz?

Şu anda çok kötü. Amerika’da-
ki 3 ailenin serveti 49 ülkenin 
gelirinden daha fazla. Böyle bir 
Dünya işte. Milyarlarca insanın 
açlığa, susuzluğa mahkum 
olduğu ama insanların, büyük 
devletlerin hala silah satma 
peşinde koştukları, hala çocuk 
ölümlerine, hala kitlesel 
katliamlara yol açan bir dünya, 
vicdanlı bir dünya olamaz. 
Dünyanın en vicdansız dö-
nemlerinden birini yaşıyoruz 
şu anda.

 Son olarak gençlere 
buradan nasıl mesaj vermek 
istersiniz?

Bir tek ömrümüz var. Bu ömrü 
bir kere yaşayacağız. Bu yaşa-
mı daha doğru, daha anlamlı, 
daha da kavrayarak yaşa-
mak istiyorlarsa, içine sanatı 
katsınlar, sanatla kavrasınlar 
dünyayı. 

Edebiyatla, tiyatroyla, resimle, 
sinemayla kavrasınlar. O 
zaman kendi yaşamlarının, 
ilişkilerinin, aşklarının ve 
yaptıkları her şeyin daha da 
güzelleştiğini ve zenginleştiği-
ni görecekler.

Türkiye’de şu 
anda edebiyat 

eserleri de, 
yaratım da 

yok maalesef. 
Almanya’da, 

Fransa’da 
İngiltere’de 

ne oluyor diye 
bakıyoruz hep. 
Genellikle diyet 
kitapları, Dan 
Brown, Grinin 
50 Tonu ile aşk 
ve macera türü 
olan kitaplar ilk 

sıralarda. 
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İsviçre’de 
Zenginlerin ve Yoksulların 
Sayılarındaki Artışlar

Yeşiller Partisi 
Bern Kanton Milletvekili
sancars@bluewin.ch

Haşim Sancar

Teknolojinin gelişme-
si ve küreselleşme 
ile birlikte, gerek 
gelirlerde gerekse de 

servet birikiminde son birkaç 
on yıl içeresinde birçok ülkede 
adaletsiz bir gelişmeye tanık 
olmaktayız. Teknolojik ve eko-
nomik gelişmelerden herkesin 
orantılı olarak yararlanamadığı 
bir gerçekle karşı karşıyayız. 
Bu gelişme demokrasi adına 
bir ayıp olduğu kadar, top-
lumsal barış açısından da bir 
tehlike oluşturmakta.

Berner Fachhochschule (BFH) 
ve Bern Üniversitesi’nin Natio-
nalfondsprojekt çerçevesinde 
yaptıkları bir araştırmada, vergi 
beyannamelerinin verilerine 
göre, İsviçre’de kişi başına or-
talama 323.700 frank düşüyor. 
İsviçre, ortalama servet dağılı-
mı ile dünyadaki en zengin ülke 
durumunda. Ancak, en zen-
ginler çok az kişiden oluşuyor. 
Halkın %56’sı, yani yarısından 
fazlası var olan servetin %1,6 
oranına sahip. 
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İsviçre adaletsiz paylaşımda 
dünyada ilk sırada yer alıyor.

Değerlendirilen verilere 
göre, İsviçre’deki yoksul 
halkın %2’si sıkça borca 
giriyor. Buna karşı, halkın 
%2,2’si var olan servetin 
%50’sinden fazlasına sahip 
bulunuyor. 

Adaletsiz Paylaşımda İsvirçe 
İlk Sırada

165 ülke arasında, Singapur ve 
Namibya’yı saymazsak, İsviçre 
adaletsiz paylaşımda dünyada 
ilk sırada yer alıyor.

Değerlendirilen verilere göre, 
İsviçre’deki yoksul halkın %2’si 
sıkça borca giriyor. Buna karşı, 
halkın %2,2’si var olan servetin 
%50’sinden fazlasına sahip 
bulunuyor. 

Şunu vurgulamakta yarar var; 
yukarıda sözünü ettiğimiz 
servetlerin büyük bir kısmı, 
çalışılarak elde edilen servet-
ler değil. Servet, daha çok yeni 
servetleri birlikte getiriyor. 
(Gayrimenkullerin değer-
lenmesi, sermayenin gelir 
getirmesi vs. gibi).

Adaletsizliğin Nedenleri

Araştırma, servetin bu denli 
adaletsiz dağılımını tarihsel, 
sosyo-ekonomik ve kurumsal 

nedenlere bağlıyor. Bunda İs-
viçre’nin ikinci dünya savaşın-
da yer almamasının nedenleri 
de var. Bir neden, taşınmaz 
gayrimenkullerin son 30 yıl 
içinde kazandığı değer. Bu 
da sahip olana bir artı değer 
getiriyor. 

İsviçre %38’lik bir oran ile, Av-
rupa’da ev sahipleri sayısının 
en düşük olduğu ülke. 

Güvenilir bir ülke olmasından 
ve altyapısının iyi olmasın-
dan dolayı, bir nevi zengin 
göçmenlerinde yerleştiği bir 
ülke konumunda İsviçre. Tabi 
bu arada zenginlere yapılan 
hatırı sayılır vergi indirimlerini 
de unutmamak gerekir. 

Miras ve hibeler daha çok 
ihtiyacı olmayanlara geçerken, 
bu durum var olan dengesizli-
ği daha da körüklüyor.

Son 30 yılda, en zengin %5’in 
serveti oldukça yükselirken, 

orta kesimin servetinde ise 
azalmalar söz konusu.

Sosyal Adalet Nasıl Sağlana-
bilir?

Vergiler, toplumdaki gelir 
adaletini sağlamaya yarayan 
en etkili araçlardır. Progresiv 
vergi sistemi ile servetin ve 
gelirin yükselmesi ile birlikte 
alınan vergi oranın da yüksel-
tilmesi yolu ile sosyal adalet 
ve toplumsal denge bir nevi 
sağlanabilir. 

Ne yazık ki, gerek vergilerdeki 
adaletsizlik, gerekse de miras 
durumlarında (2015 halk 
oylamasında reddedilmişti) hiç 
ve çok az alınan vergiler, ters 
yöne gitmekte. 

Büyük şirketlere yapılan 
vergi indirimleri de ayrı bir 
adaletsizlik. Büyük şirketlere 

yapılması planlanan vergi indi-
rimi 2017’de halk oylamasında 
reddedilmesine karşın, sağ 
partiler ve Federal Hükümet 
ayak diretip konuyu tekrar da-
yatıyor. Bilindiği gibi, vergilerin 
büyük bir kısmı, bir işte ücret 
karşılığı çalışan kesimlerden 
geliyor. Gelir vergileri, tüm ge-
lirlerin %90 civarındaki kısmını 
oluşturuyor. Büyük şirketlere 
yapılan vergi indirimleri, devlet 
kasasında büyük boşluklar bı-
rakacağı için, daha çok sosyal, 
sağlık, toplu taşımacılık ve eği-
tim alanlarında kısıtlamalar ile 
bu hatırı sayılır vergi hediyeleri 
yapılabilir. Bu kısıtlamalar da 
direk olarak yoksul kesime 
yansır. Bu da sosyal adaletin 
köküne kibrit suyu dökmek 
anlamına geliyor. 
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Bu arada vergiden bahseder-
ken, Bern Kantonu’nda ilginç 
bir gelişmeye de değinmekte 
yarar var;

Bern Kantonu’nda 3 milyar 
Franklık servetin vergiden 
kaçırılması

Avrupa Birliği ülkeleri ile 
yapılan Otomatik Bilgi 
Alışverişi Anlaşması’nın 
devreye girmesinden önce 
(2010 yılından beri), kişilerin 
kendilerini ihbar ederek diğer 
Avrupa ülkelerinde var olan 

servetlerini yasallaştırmaları 
olanağı sunuldu. Bu yasaya 
göre, eğer vergi mükellefleri, 
şimdiye kadar beyan etmemiş 
oldukları servetlerini, gönüllü 
olarak beyanda bulunurlarsa, 
son on yılın vergisini ödemek 
koşulu ile herhangi bir cezaya 
tabi tutulmayacaklar. 

Bu süre Eylül 2018’de sona 
erdi. Bern Kantonu’nda 12 
bin kişi kendini ihbar etti. Bu 
ihbarlar sonucunda kanton 
3 milyar franklık bir gelir 
elde etti. Bu, şimdiye kadar 

vergiden kaçırılan bir servet. 
Bu meblağın 130 milyon 
franklık bir vergi getirisi de 
olacak. Son günlerde yapılan 
başvurular henüz bu rakam-
ların içinde değil. Oldukça 
yüksek bir miktar. Bu rakam 
hem vergiden sorumlu Bern 
Finans Bakanını, hem de 
sağ partilerden arkadaşları 
şaşırtmışa benziyor. Gazeteci-
lere verdikleri yorumlarda, bu 
yüksek rakamların kendilerini 
de şaşırttığını belirtiyorlar. 
Oysa vergi kaçakçılığını 

engellemeye yönelik Kanton 
Parlamentosu’nda şimdiye ka-
dar yaptığımız tüm girişimlere 
karşı çıkan kesim bunlardı. 
Ancak, halen ders almış ol-
duklarına dair bir gösterge yok 
veya ders almak istemiyorlar. 
Çünkü herhangi bir önlemin 
alınmasından yana değiller. 
Finans Bakanı, bir tek banka 
gizliliğinin kalkmasını istiyor 
ki, bu da kısmi olarak zaten 
kalmış durumda. Kulakların 
çınlasın sosyal adalet!
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Engellilerin Durumu

Zenginlik ve yoksulluktan bahse-

derken, engellilere ve ailelerine 

değinmeden geçmemek gerekir. 

İsviçre’de en çok üyesi engelli-

ler örgütü olan Procap dergisi, 

2/2018 sayısının büyük bir kısmını 

yoksulluk konusuna ayırmış.

İsviçre’de yaşayan engelliler 

yoksulluk riskinden nasiplerini, 

neredeyse iki kat daha fazlası ile 

alıyorlar. İsviçre’de genel olarak 

yoksulluk ve riski %11,4 iken, 

bu oran engellilerde %19,1 

seviyesinde. Ağır engellilerde ise 

bu oran %25. 

Aslında, dünyanın en zengin ülke-

lerinden biri olan bir ülke için yüz 

kızartıcı bir sonuç bu. İşin daha 

da vahim yanı, bu farkın daha da 

artma eğilimi göstermesi.

Engelliliğinden dolayı yaşamını 

kendisi finanse edemeyen bir en-

gelli, sosyal sigortaların desteğine 

ihtiyaç duymakta. 

Sosyal sigortalarda kısıtlamalar

Son yıllarda birçok engelli, kısıtla-

ma tedbirlerinden dolayı ya malu-

len emeklilik maaşlarını kaybetmiş 

ya da sigortaların bazı hizmetlerin-

den mahrum bırakılmış durumda. 
Engelli kişiler, kaybettikleri bu 
desteği bertaraf edebilecek gerçek 
şanslara da sahip değiller. Var olan 
politik klima, bu kısıtlamaları her 
alanda daha da yaygınlaştırma 
çabasında. 

Malulen emekli maaşının kaybe-
den insanlar, belediyelerin sosyal 
yardımlarına gitmek zorunda 
bırakılıyorlar. Sosyal yardım ise, 
geçici bir süre için öngörülmesin-
den dolayı daha az bir meblağdan 
oluşuyor. Bu şekli ile engelli 
insanların sosyal ve kültürel etkin-
liklerden yararlanabilme olanakları 
oldukça azaltılmış oluyor. 

Engellilerin aileleri de yoksulluk 
tehlikesi yaşamakta

İnsanlar bugün düne göre daha 
fazla hasta değiller ama bugün 
düne göre daha az engelliye 
engelli maaşı bağlanmakta. 2003 
yılında 28 bin kişiye yeni malulen 
emeklilik maaşı bağlanırken 
bu sayı 2012 yılında 14 bine 
düşmüştü. 

Bu ortamda daha çok aileler, eşler 
veya ebeveynler sorumluluk almak 
zorunda bırakılıyor. Tabi ki bir kısım 
engelli sefillik içeresinde bir yaşam 
sürdürmek zorunda kalıyor. Çocuk-
larının, eşlerinin veya akrabalarının 
bakımlarını kendileri yapmak 
zorunda kalan aileler de yoksulluk 
riski ile karşı karşıya bırakılıyor. 
Aile fertlerinin bir kısmı, bakımdan 
dolayı ücretli bir işte daha az çalış-
mak zorunda kalıyor. Bu da hiçbir 
sigortanın karşılamadığı gelir kaybı 
anlamına geliyor. Bakım malze-
meleri, engellilere uygun dairelerin 
kiralarının çok yüksek olması da 
ayrı bir ek masraf teşkil etmekte.

Bir toplum dayanışma içeresinde 
olduğu oranda sosyal bir toplum-
dur. İsviçre Anayasası’nın önsözü 
şunu der; "Bir toplumun ne kadar 
güçlü olduğunu, toplumun zayıf 
kesiminin mutluluğu ile ölçebiliriz.

Ne yazık ki resmi politika, Anaya-
sa’nın önsözündeki bu hassas ve 
güzel kıstasını göz ardı etmekte. 
Engelliler yalnız değiller ve yalnız 
bırakılmamalıdırlar.



 Thomas, ilk olarak Elektronik 
sigaranın hangi maddeleri içerdi-
ğini aktarabilir misin bize?

E-sigarada şarj edilebilir pil, elekt-
ronik buharlaştırıcı, dolu olarak 
satılan ve sonradan doldurulabilen 
kartuşlar ve ağızlık bulunuyor. 
Kartuş genellikle bir sıvı (likit) içerir. 
Bu sıvının içinde Nikotin, tatlandırı-
cılar, su ve çözücü (propilen glikol 
Gıda katkı maddesi E 1520 ve / 
veya gliserin gıda katkı maddesi E 
422) maddeler bulunur. Genellikle, 
farklı tatlar vermek için tütün, nane, 
meyve aroması lezzetleri, kahve, 
vanilya veya çikolata gibi aroma-
lar da katılır. E-sigara bataryadan 
gelen elektrik ile çalışır ve akciğere 
çekilmesiyle buharlaştırıcı harekete 
geçer. Sigara sıvısı (likit) nikotini 
ısıtır ve sıvıyı kullanıcı tarafın-
dan solunan buhara dönüştürür. 
Buharın içe çekilmesiyle (aerosol), 
nikotin ve aromalar ciğere gider. 
Sigara alışkanlıklarına göre, az 
veya çok nikotin içeren kartuşlar 
bulunmaktadır. 

 Neden üretildi peki e-sigara?

Sigaranın sağlığa verdiği zarar artık 
çok açık bir biçimde kanıtlandı. 
Bunun için tütün endüstrisi onlarca 
yıldır yaygın olarak kullanılan 
sigaralar yerine geçecek, kabul 

edilebilir ürünler arıyor ve aramak-
tadır. E-sigarada geleneksel tütün 
ürünlerinin yerini almak üzere ge-
liştirilmiştir. Son birkaç yılda nikotin 
içeren başka ürünler de piyasaya 
sürüldü. 

 E-sigaranın tehlikeleri var 
mı?

Bu konuda çok farklı görüşler var. 
E-sigaranın sigaralardan daha az 
zararlı olduğu varsayılabilir. Fakat 
bu e-sigaraların güvenli veya 
sağlıklı olduğu anlamına gelmez. 
E-sigara yeni olduğu için, şu anda, 
e-sigara tüketiminin sonuçlarını 
henüz tahmin edemiyoruz. Bu 
nedenle sigara içmeyenlere e-si-
gara tüketmemelerini öneriyoruz. 
E-sigara kullanımını, sigarayı 
bırakamayanlara, sigaranın sağlığa 
verdiği zararı azaltmaları için öne-
riyoruz. 

 Kısa bir süre öncesine kadar 
İsviçre’de nikotinsiz E-sigaralar 
satılıyordu. Şimdi ise Nikotin 
içeren e-sigaralar satılmaya 
başlandı. Bu değişliğin nedeni 
nedir sence?

24 Nisan 2018'e kadar nikotin 
içeren e-sigaraların pazarlanması 

yasaktı. Bunun nedeni ise yasal 
düzenleme. Federal Gıda Güvenliği 
ve Veterinerlik Dairesi'nin genel 
düzenine göre kişinin 60 günlük 
bir süre zarfında kendi kullanımı 
için, Nikotin içeren e-sıvıların, 
150 adet günlük doldurulabilen 
kartuşların veya 150 mililitre 
dolum sıvısının ithal edilmesine izin 
verilmişti. Açılan bir dava sonucu, 
Federal İdare Mahkemesi bu 
genel uygulama düzenlemesinin 
hata içerdiğini belirterek iptal etti. 
Şimdi, nikotin içeren sıvılar için, 
Federal Ticarete Teknik Engeller 
Yasası hükümleri uygulanmaktadır. 
Bu yasa çerçevesinde, İsviçre'de 
satılan nikotin içeren e-sıvıların 
içerik, ambalajlama ve 
etiketlemede AB düzenlemelerine 
uygun olması zorunluluğu getirildi. 
2016 yılında yürürlüğe giren Tütün 
Ürünleri Yönetmeliği kapsamında 
bu düzenleme yapıldı. 

 Son olarak, E-Sigara ile ilgili 
okuyuculara ne önerirsin? Kulla-
nılmalı mı sence?

Genel olarak, sigara içmeyenlere, 
sigarayı bırakmış olanlara e-sigara 
kullanımını kesinlikle tavsiye 
etmiyoruz. Sigarayı bırakmak 
isteyenlere ilk adım olarak, 
denenmiş, bilinen, güvenilir 
yöntemlerle sigarayı bırakmalarını 
öneriyoruz. Ancak, e-sigara 
kullanarak sigarayı bırakmak 
isteyenlere kullanmayın demiyoruz. 
Sigarayı bırakamayanların veya 
bırakmak istemeyenlerin, sadece 
e-sigara kullanarak, tütün 
kullanımı nedeniyle oluşan 
hastalıkları ve hastalıkların 
ilerlemesini bir ölçüde 
azaltabileceklerine işaret 
edebiliriz.

Son dönemlerde elektronik sigara ile ilgili birçok tartışma gündeme geldi. Konuya açıklık 
getirmek adına, konunun uzmanı olan Thomas Beutler ile bir röportaj yaptık.

Thomas Beutler, Arbeitsgeme-
inschaft Tabakprävention isimli 
kurumda, tütünlü maddelerle 
mücadele konusunda çalışma-
lar yürütüyor.

Hazırlayan: Emine Sarıaslan
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Gurbet acısı her zaman taze. Bu 
acıyı, çocuklarına iyi bir yaşam 

sunmak adına Avrupa’ya gelen ilk 
kuşak çekmiyor sadece. Onların 
geride bıraktıkları çocukları da, 

geçmişe uzanan duygularla kendi 
acılarını yaşıyorlar halen.

İkinci kuşak olarak ifade 
edebileceğimiz bu kesim, 

gurbette yaşama savaşı veren 
anne babalarından ayrı kalıp, terk 
edilmişlik duygusu ile anne-baba 
sevgisinden mahrum büyüdüler. 

Yaşananların sonucunda; 
kavuşma olmasına rağmen, 

geride parçalanmış aileler, 
birbirine yabancılaşmış aile 

bireyleri kaldı.

Bu sorunu derinlemesine 
yaşayanlardan birisi de Nesrin 

Buzduğu. Nesrin Buzduğu çoğu 
insanın üzerine pek konuşmak 

istemediği bu konu hakkında 
yasadıklarını ve duygularını 

paylaştı bizimle.

Yaklaşık 40 yıldır İsviçre’de 
yaşayan ve burada yaşayan ikinci 

kuşağı temsil eden Buzduğu, 
entegrasyon alanında çalışıyor ve 

göçmen ailelere tercümanlık ile 
sınıf asistanlığı yapıyor.

24 15 Kasım 2018 / Sayı 63



25 15 Kasım 2018 / Sayı 63 25

 Anne-babanızın buraya 
geliş hikâyesinden bahse-
debilir misiniz ilk olarak? 
Ne zaman ve neden geldiler 
buraya? 

Daha iyi yaşam koşulları he-
defledikleri için gelmişler bu-
raya. 1968 ortalarında babam, 
daha sonra, 1 yıl içinde de 
annem geliyor. Babamın mes-
leği kasaplıktı. İşe ilk olarak St. 
Gallen Kantonu’nda bulunan 
bir otelin restoran mutfağında 
başlamış. Daha sonra gelen 
annem ise, bu otelin genel 
temizliğine ve mutfak kısmına 
yardım etmiş. Bu sırada ikinci 
kardeşim dünyaya geliyor. Biz 
geride bırakılmıştık zaten. Kar-
deşimi de Türkiye’de yanımıza 
bırakıp, İsviçre’deki çalışma 
hayatlarına geri dönmek 
zorunda kalmışlar. 

 Neden böyle olmuş peki?

Çünkü kaldıkları yer tek 
odadan oluşan küçük bir 
mekanmış. Böylesi bir yerde 
çocuk bakımı imkânsız olduğu 
gibi çocuklara bakacak birini 
de bulamamışlar. Almanca 
bilmedikleri için epey hırpalan-
mışlar da.

 Kaç kardeşsiniz? Geride 
bırakılma durumu tüm kar-
deşler mi yaşadı?

Üç kardeşiz. Evet, ne yazık ki 
üçümüz için de aynı şeyler 
geçerli. Hatta ara ara üç 
kardeş bir arada bile olamı-
yor, akrabalarımıza taksim 
ediliyorduk.

 Anne-babanıza karşı olan 
hisleriniz nasıldı peki? 

Üçümüz de anne- babamızı 
yürüyecek duruma geldikten 
sonra tanıdık. Ben teyzeme 
bırakılmıştım o sıra. İlkokul 
ikinci sınıfa kadar onda kaldım. 
Diğer kardeşlerim ise büyük 
annemizin yanındaydı. Ancak 
bu süre zarfında birçok kez 
İsviçre’ye gelip gittim. Sürek-
lilik sağlanamıyordu ama. Bir 
ara işlerini değiştirip başka bir 
şehre taşınınca, kısa bir süreli-

ğine kardeşimle beni yanlarına 
aldırdılar. Tuhaf birşey... Bir 
taraftan biyolojik bir çekim 
var, diğer taraftan ise müthiş 
bir yabancılık hissi. Bu hissin 
tanımı çok zor.

 İsviçre’ye gelişinizden 
bahsedebilir misiniz? Neler 
yaşadınız?

Ailem İsviçre’ye gelirken beni 
büyük annemlere bırakmıştı. 
Buraya ilk geldiğimde 3 yaş-
larındaymışım. Kısa süreli de 
olsa arada yanlarına getirilip, 
bakım imkânları olmadığı 
için geri gönderiliyorduk. O 
zamanlar kreşlerde yer de 
olmuyormuş ve bekleme 
süreleri çok uzunmuş. Bütçeyi 
de zorluyordu muhtemelen. 
Buna dair geçici çözümler 
buluyorlarmış ama. Örneğin 

buraya turist olarak gelen ya-
kınlarımız bizimle kısa vadeli 
ilgileniyorlarmış. Kaldığımız 
yerlerde aidiyet duygusu oluş-
muyordu pek. "Analı-babalı 
öksüz" tabiri sanıyorum bizi 
anlatıyordu.

 Anne-babanızın çalışma 
koşulları nasıldı peki?

Büyük bir et ve sucuk fabrika-
sında çalışıyorlardı. Gece 04.00 
sularında kalkıyor 05.00’te işe 
başlıyorlardı. Bizi de 04.00 ‘te 
uyandırıyor, battaniyelere sarıp 
kucaklarında kreşe bırakı-
yorlardı. Uykumuzun en tatlı 
yerinde... 

 Çocukluğunuza uzanan 
travmalar...

Evet. O zamanlar bilhassa kış 
aylarında İsviçre’de iklimler 
daha soğuk ve karlı olurdu. 
Bölünen uyku sonrası sersem 
gibi oluyorduk. O dönemin 
bakıcı mürebbiyeleri kimi 
zaman çok acımasız olabili-
yorlardı. Bizi hep ceza metodu 
ile yetiştiriyorlardı. Kendimizi 
savunabilmemiz için Alman-
camız da yeterli değildi pek. 
Bir keresinde küçük kardeşim 
ateşler içerisinde yatıyordu. 
O zamanlar 2 yaşlarınday-
dı. Bakıcı, kardeşim altına 
kaçırdığı için tokat atmıştı 
ona. Ben de dayanamayıp 
"Niye vuruyorsun?, O hasta." 
diye ağlamıştım. Tabağımdaki 
yemek bitmediği için tuvalete 
kapatılmalarım da vardır. 

En üzücü olanı ise, genellikle 
biz uykudayken anne-babamın 
bizleri bırakıp gitmeleriydi. 
Sabah uyandığımızda yanı-
mızda olmamaları gerçeği ile 
yüzleşiyor olmak çok zordu. 
Biraz ağlayıp sonra gündelik 
hayata alışmaya çalışıyorduk. 
Çocukken terk edilmişlik 
duygusu ile baş etmek zordu 
gerçekten. İstenmiyormuş 
hissine kapılmak, kendini de-
ğersiz bulmak gibi duygulara 
yol açıyordu. Derin boşluklar 
bırakıyordu minik yürekleri-
mizde. İlkokul dönemlerinde 

Bir taraftan 
biyolojik 

bir çekim var, 
diğer taraftan ise 

müthiş 
bir yabancılık 

hissi.

Nesrin
Buzduğu

Ailem İsviçre’ye 
gelirken beni 

büyük annemlere 
bırakmıştı. Buraya 

ilk geldiğimde 3 
yaşlarındaymışım. 

Kısa süreli 
de olsa arada 

yanlarına getirilip, 
bakım imkânları 

olmadığı için geri 
gönderiliyorduk. 
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Kardeşlerim için de öyle fakat 
ben büyükleri olarak daha çok 
etkilenmiştim.

Buraya geldikten sonra 
Almanca yetersizliğinden do-
layı beşinci sınıfı tekrarlamak 
zorunda kalmam, yaşımın 
diğerlerinden büyük olması 
gibi dezavantajlarım vardı.

 Sizce terk edilmişlik 
travmasını yaşayan çok 
insan var mıdır Avrupa’da? 

Kesinlikle evet. Tahmin 
edilenden daha fazla olduğu 
kanısındayım. Bilhassa bizim 
yaş grubumuzda, yani aynı dö-
nemlerde Avrupa’ya göç eden 
ailelerde bu sayı yüksektir. 
Çoğu yaşadıklarını anlatmak 
yerine susmayı tercih ediyor. 
Belki de "Anlatsam geçmişi de-
ğiştiremem" düşüncesindeler.

 Şu anki mesleğinizi 
seçmenizde yaşadıklarınızın 
etkisi var denebilir mi?

Evet var. Şu an hem tercü-
manlık hem de sınıf asistanlığı 
yapıyorum.Her iki görevimde 
de farklı kültürlerden olan 
çocuklarla bir aradayım. 
Birçoğunda kendi çocuklu-
ğumun izlerini gözlemleye-
biliyorum. Okula adaptasyon 
sürecinde sorun yaşayanlarla 
empati kurabiliyorum mesela. 
Öğrenme güçlüğü çektiklerinde 
nedenlerini anlayabiliyor ve bu 
anlamda öğretmenlere bunun 
gerekçelerini söyleyebiliyorum. 

 Bütün bunlara rağmen, 
yaşadıklarınızın sizi güçlü 
kıldığını söyleyebilir misiniz? 
Ne kazandırdı size? 

Daha güçlü ve dirençli kıldığını 
söyleyebilirim tabii. Beni ben 
yapmasında bu yaşadıklarımın 
büyük payı olduğunu düşü-
nüyorum. Yaşam hedeflerinizi 
belirlerken eskiye dair ne 
varsa şartlarınızı ve koşulla-
rınızı zorlamanız gerektiğini 
görüyor, neyin yapılıp yapıl-
maması gerektiği konusuna 
çözüm odaklı ve daha analitik 
yaklaşıyorsunuz olaya. Ba-
şarmayı sevdim, çünkü başka 
alternatifim yoktu.

 Kızgın mısınız? 

Karışık duygular bir biriyle iç 
içe geçmiş. Kızgınlıkla kırgınlık 
arası birşey bu.

Çocukken suçladığınız ailenizi 
yetişkin olduğunuzda anla-
maya başlıyorsunuz. Başka 
seçenekleri yokmuş, koşullar 
bunu gerektirmiş diyorsunuz. 

 Elinizde olsa geriye dö-
nüp neleri değiştirirdiniz?

Geçmişi sıfırlamak adına aile 
bütünlüğünü sağlamak…. 
Kendi kanımdan canımdan 
olanlarla yabancılaşmayı en-
gellerdim. Çünkü 0-6 yaş gru-
bundaki bir çocuğun gelişimi 
ve kişiliğinin şekillenmesi çok 
önemli. O zaman dilimlerini 
yeniden inşa eder ve eğitimi-
me odaklanırdım.

 Eğitim konusunda ne tür 
zorluklar yaşadınız?

Eğitim yerimin sürekli de-
ğişmesi, yarıda kalıp tekrar 
başlanması benim için çok 
trajikti.

 İsviçre sizin için ne ifade 
ediyor şimdi? 

İsviçre benim ikinci vatanım. 
Birçok kez gelip gitmiş bir 
çocuk olarak, 1980 itibariyle 
kesintisiz yaşadığım ülkedir. 

 1980 yılından sonra ne 
değişti?

Kayıp olarak değerlendirebi-
leceğim ayrılık süreçlerinden 
sonra, dağılan aile bireyleri tek 
tek puzzle gibi bir araya geldik 
ve eksiklerimizi telafi etmeye 
gayret ettik. Hiç kolay olmadı 
tabii. Bir kaç yıl aileme ve 
İsviçre’ye yeniden adapte olma 
sorunları ile geçti.

 Burada anne-babanız 
ile ilişkileriniz nasıl oldu? 
Ailesel ilişkilerde sıkıntılar 
yaşadınız mı?

Elbette hiç kolay değildi. 
1980’de sürekli kalmak için 
geldiğimde ilkokul beşinci 
sınıfı bitirmiş, ön-ergenlik 
dönemine gelmiş olmanın 
sıkıntısı başlamıştı. Her şeye 
yeniden başlamak için kolları 
sıvamış bir kızdım artık. Ailem 
çalışıyordu, ben de diğer 
iki kardeşimin bakımı ve 
yapmam gereken ev işlerini 
üstlenmiştim. Anne- baba iş 
yerinden eve bitap ve gergin 
geliyorlardı. Haliyle ne çocuk 
gürültüsü çekecek ne de sizin 
dertlerimizi dinleyebilecek 
haldeydiler. Onlar da haklıydı 
kendilerine göre, ama bunu 
çocukken anlamanız mümkün 
değildi. Şimdi herşey geçti 
gitti. Anne-babam yaş itibarı 
ile emekli oldular ve şu an 
Türkiye’de yaşıyorlar.

dikkat eksikliği ve uzaklara 
dalıp gitmek gibi hallerim 
vardı. Hassas, alıngan, küskün 
bir tavır içinde oluyordum. 
Güven eksikliği de denebilir 
buna. Dışarıda oynarken bile 
ufak bir tartışmada müteessir 
olabiliyordum. 

İşin garip olan yanı ise, hem 
kendi ailenize yabancısınız 
hem de sizi bıraktıkları kreş 
ortamına. İsimleri anne-baba 
ama bir yaşanmışlık yok. 
Halbuki önce kendi ailenize 
adapte olacaksınız ki dışarıyla 
adaptasyon o kadar kolay 
olsun. Ben her iki tarafa da 
entegre olmaya çalışıyordum. 
İsviçre’ye altı ay için gele-
bilmişsem kreşte Almanca 
öğreniyordum. Tam adapte 
olduğum esnada yeniden 
memlekete gitmem gereki-
yordu. Film yeniden başlıyordu 
her seferinde.

1980 yılında 
kalıcı oldum 

burada...

İsviçre’ye altı ay 
için gelebilmişsem 

kreşte Almanca 
öğreniyordum. Tam 

adapte olduğum 
esnada yeniden 

memlekete gitmem 
gerekiyordu. Film 

yeniden başlıyordu 
her seferinde.

Çocukken 
suçladığınız ailenizi 

yetişkin olduğunuzda 
anlamaya 

başlıyorsunuz. 
Başka seçenekleri 
yokmuş, koşullar 
bunu gerektirmiş 

diyorsunuz. 
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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
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G eçtiğimiz günlerde Zürich’te gençlerde suç 

ișleme oranı konulu bir araştırma sonucu 

açıklandı. 2004 yılından beri sürdürülen, çok 

büyük kapsamlı araștırmanın endișelendirici 

sonuçlarından birine göre, hamilelik sırasında 

sigara kullanan annelerin çocuklarında suç ișleme oranı 

iki kat daha yüksek.Dünyada bir numaralı ölüm nedeni tütün kullanımı... Her 

yıl 5 milyon kiși sigara kullanmaktan, 600 bin kiși de pasif 

içicilikten dolayı yaşamını yitiriyor. Türkiye’de 6 dakikada 

1 kiși tütün kaynaklı hastalıklardan ölüyor. Ülkemizde 

erkeklerin %31’inin ölüm nedeni bu. Kuzey Kore'nin 

ardından dünyada ikinci sırada yer alıyoruz bu konuda. 

Nikotin yüzünden olușan sağlık sorunlarının yarattığı 

masrafların yanı sıra, tütün endüstrisinin kâğıt gereksini-

minin karşılanması için her yıl 2.5 milyon hektar orman 

alanı yok oluyor. Yangınların yarısından fazlası sigara 

nedeniyle çıkmakta.

Hamilelik sırasında 
sigara kullanan annelerin çocuklarında suç ișleme oranı iki kat daha yüksek.
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Biraz fare zehiri, biraz asfalt

Tütün bitkisinin parazitlerden 
korunmak için salgıladığı do-
ğal bir zehirdir nikotin. Sigara 
içerken solunan nikotin 10 
saniye içinde beyine ulașı-
yor. Tütün dumanında en az 
250 zehirli madde bulurken, 
bunlardan 90’ı kansere yol 
açıyor. Fare zehiri arsenik, gaz 
odaları zehiri hidrojen siyanid, 
ciğerleri asfaltlanmıș yola 
benzeten katran, bunlardan 
birkaç tanesi sadece. 

Kötü haberler burada bitmiyor 
maalesef; zararsız denilebi-
lecek bir miktarı yok sigara 
tüketiminin. Günde 1-4 adet 
arası sigara kullananlarda ve 
pasif içicilerde de kalp hasta-
lıklarının ve akciğer kanseri-
nin arttığı görülüyor. „Light" 
sigaralarının daha az zararlı 
olduğu da bir masal.

Sigaranın akciğer kanserine, 
kalp ve damar hastalıklarına 
yol açtığı herkesin bildiği 
gerçeklerden. Bunun ötesinde, 
birçok kanser hastalıklarını, 
kısırlığı, osteoporoz ve yaş-
lanmaya sebep olan oksidatif 
stresi arttırması sadece diğer 
zararlarının bir kaçı. Hamilelik 
sırasında sigara tüketilir-
se, anne karnında gelișme 
geriliği, ilerde hiperaktivite, 
korku, uyușturucu bağımlılığı 
gözlemleniyor.

Ödül merkezine giden duman

1954 yılında yapılan bir de-
neyde, laboratuvar farelerinin 
beynine elektrotlar yerleștiri-
lerek hafif elektrik șokları uy-
gulanıyor ve öğrenme becerisi 
konusunda bilgi edinmeye ça-
lıșılıyordu. Bir gün, farelerden 
birinin davranışı dikkati çekti. 
Hayvan, sürekli elektrik șoku 
aldığı köșeye koșuyor, hatta 

ertesi gün bile bunu israrla 
tekrarlıyordu. Yemeyi, içmeyi 
unutup, gücü tükeninceye dek 
elektrik șoklarını arıyordu. 
Elektrotun yanlıșlıkla beynin 
bașka bir bölgesine yerleș-
tirildiği fark edildi. Beyindeki 
ödül merkezinin keșfi bu 
șekilde oldu. Elektrik șokunun 
ödül merkezini uyarıșı farede 
bağımlılık yaratmıștı.

Sigara içerken solunan nikotin 
sayesinde beyinden salınan 
dopamin hormonu, zevk 
almayı sağlıyor. Dopamin 
artıșı, ödül merkezini uyarıyor, 
böylece yașanan haz duygusu 
yenilenmek istiyor, yenilen-
dikçe de tolerans gelișiyor. 
Bir dal sigara içimi beyindeki 
bütün nikotin reseptörlerini 
doldurmaya yeterli. Bu neden-
le sigaralar standart boydadır. 
Sigarayı içtikten 45 dakika 
sonra așerme bașlar. Sinirlilik, 
șiddetli nikotin alma arzusu, 
huzursuzluk gibi belirtiler 
kendini gösterir. 

Hayatında yaktığı ilk sigarasını 
tamamen bitiren gençlerin 
%85’i sigara bağımlısı

Ergenlik çağında beynin doğal 
kontrol mekanizmaları geçici 
olarak hizmet dıșıdır. Riskli 
faaliyetlerden sonra așırı 
olarak dopamin salgılanır, ödül 
merkezi yeni risklere girmeye 
teșvik eder gençleri. 14 yaș 
civarında sigaraya bașlayanla-
rın sigarayı bırakabilme șansı, 
20 yașından sonra bașlayan-
lardan çok daha düșük. Ayrıca, 
sigara kullanmak, alkol, afyon, 
eroin gibi maddeleri kullanma 

riskini de arttırıyor.

Fiziksel bağımlığın 
yanında bir de psi-
kolojik bağımlılık 
var. Kahve veya 
alkol tüketilir-
ken, yemekten 
sonra, işe mola 
verildiğinde, 
sinirlenince, keyif-
lenince olmazsa 
olmaz haline 
geliveri-
yor sigara 
yakmak. 
Sigara reklamları da bu șart-
lanmayı körüklüyor.

En önemli șart: Kișinin iradesi 
ve kararlılığı. Bildiğimiz tüm 
sigara bırakma yöntemleri 
sadece bu kararı destekliyor. 
Daha fazla değil, ama daha az 
da değil.

Sigarayı kendi çabaları ile 
bırakmaya çalıșan bağımlı-
ların %3’ü bașarılı olabiliyor. 
Profesyonel yardım görenlerin 
üçte biri ve çoğu bir kaç dene-
meden sonra bırakabiliyorlar. 
Hipnoz ve akupunkturun etkisi 
kalıcı olmuyor. Nikotin yerine 
koyma tedavisinde (NYKT) 
nikotin sakızı, spreyi, bantları 
kullanılıyor. Bupropion (Zyban) 
isimli antidepresan, özellikle 
sigarayı bırakınca kilo alma 
eğilimi olanlara yardımcı 
oluyor. Vareniklin (Champix) 
de sık önerilen ilaçlardan. 
En bașarılı yöntem: NYKT, 
Champix ve hekim deneti-
minde düzenli görüşmelerin 
birleșimi. Bağımlı kiși bırakma 

tarihini kendisi belirliyor. O 
günden sonra artık sigara 
kullanmayacağına karar 
veriyor. Görüșmelerde 
motivasyon geliștiriliyor.

Sigara bırakıldığında ilk 
günler 3-5 dakika süren 

sigara isteği dalgaları sıklıkla 
gelecektir. Ayağa kalkıp 

bir kaç adım atarak, bir 
kaç yudum meyve 

suyu veya 
su içerek 
geçiștirile-

biliyor krizler. 
Sigara yerini alacak başka el 
ve ağız alışkanlıkları oluşturu-
luyor bu șekilde. Spor yapan-
lar sağlıklı yașamla sigaranın 
bağdașmadığını bilirler. Kilo 
vermeye de yaradığından, en 
iyi motivasyondur spor.

Sigarayı bırakmak… Ne kadar 
süredir sigara içerseniz için, 
kaç yaşında olursanız olun, 
kesinlikle değiyor

Sigara bırakıldığı anda solu-
num yolları kendini temizle-
meye başlıyor. Bir kaç hafta 
içinde koku ve tad alma du-
yuları düzeliyor, enfeksiyonlar 
azalıyor. Bir yıl sonra enfarktüs 
riski %50 azalıp, 5-15 yıl sonra 
hiç kullanmamıșlarla aynı 
oluyor. Akciğer kanseri olma 
riski ise 10 yıl sonra %50’ye 
düşüyor. Ayrıca çocuklara 
örnek olmak da sorumluluk 
sahibi yetişkinlerin görevi.

www.praxis-schreiber.ch
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Winterthur Belediye Meclis Üyesi
Sosyal Danışman

Deniz Çetin

2007’den bu yana Winterthur'un farklı 
okullarında Sosyal Danışman olarak 

çalışıyorum. Çalıştığım okullar genel-
likle göçmen kökenli çocukların yoğun 

olduğu yerler.

Göçmen kökenli olup da kendini okullar-
da kanıtlamanın ne kadar zor olduğunu 
kendi tecrübelerimden biliyorum. 1985 

yılında, henüz 11 yaşında iken bir mülte-
ci çocuğu olarak İsviçre’ye gelmiş, gel-

dikten iki yıl sonra da normal bir okulda 
altıncı sınıfa devam edebilmiştim. 

Altıncı sınıfın ortasında, üst 
sınıflara geçiş gündemdeydi. 
Sekundarschule'ye gitmek 
istemiş, bu hedefe ulaşmak 
için yoğun bir çaba harcamış-
tım. Ancak sınıf öğretmenim 
benimle aynı fikirde değildi. 

Almanca bilgimin Sekundar'a 
yetmediğini düşünen öğret-
menim beni Realschule'ye 
göndermeye karar vermişti. 
Ancak babam öğretmenin bu 
kararını kabul etmemiş, üst 

kuruma itiraz ederek Sekun-
dar'a gitmemi sağlamıştı. 

Babamın o dönem itiraz et-
mesi ve bundan dolayı benim 
Sekundar’a gidebilmem, 
ilerisi için eğitim olanaklarımı 
genişletti. Bugün geriye bakıp 
düşündüğümde, eğer babam 
öğretmenin bu kararına itiraz 
etmemiş olsaydı, ben Reals-
chule'ye gitmiş olacaktım ve 
bugün yaptığım şeyleri icra 
edemeyecektim.

Göçmem kökenli çocukların 
okullarda yaşadıkları zorlukları 
kendim de yaşadığım için, eği-
tim sistemindeki eşitsizliklere 
karşı çıkmak benim için özel 
bir önem taşıyor.
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Eğitim ve öğretim kurumları 
dünyanın her yerinde olduğu 
gibi İsviçre’de de en önemli 
sosyalleşme kurumlardır. 
Bu anlamda sosyalleşme ve 
eğitim arasında doğrudan 
bir bağ bulunuyor. Eğitimin 
amacı; eleştirel düşünebi-
len, araştırmalar yapabilen, 
bilgiye ulaşabilen ve teknoloji 
konusunda belirli bir aşina-
lık düzeyine sahip bireyler 
yetiştirmektir. Eğitim insana 
değerler sistemini öğretir ve 
inançlarını etkiler. En önemlisi 
ise, kişinin mesleğini ve top-
lumdaki yerini belirler. Fransız 
filozofu Helvetius bu konuda 
"Aldığımız eğitim neyse o 
kadar oluruz" der. 

okullar, göçmen öğrencilerin 
entegrasyonu konusunda 
birçok çalışma yaptılar. 
Bu çalışmalar sayesinde 
birçok yol kat edildi. Ancak 
buna rağmen okullarda 
ayrımcılıkla karşılaşmak 
günümüzde hala mümkün. 
Bu da bize teorik olarak 
alınan önlemlerin pratikte 
tam olarak uygulanmadığını 
göstermektedir. İsviçre’de var 
olan zorunlu eğitim federal 
bir yapıya sahiptir. Bu da 
kantondan kantona değişen 
farklı eğitim müfredatlarıyla 
karşılaşmamıza sebep oluyor. 

Göçmenlerin ve yerlilerin 
eşit olmayan eğitim fırsatları 
fenomeni tüm batı sanayileş-

Ebeveynlere görevler 
düşüyor

Okullardaki bu geçiş süreci 
ebeveynler tarafından ciddiye 
alınmalı ve önemle takip 
edilmelidir. Çünkü bu zaman 
aralığında, çocukların gele-
cekteki kariyerlerinin temeli 
atılır. Eğer çocuğunuzun düşük 
seviyeli bir sınıfa gönderilmesi 
kararlaştırılmışsa, anne-ba-
ba olarak buna itiraz etme 
hakkınız bulunuyor. Verilere 
göre bu itirazlar çoğu zaman 

hakkıdır. Eğitime giden yol 
herkes için eşit olmalıdır. 

Toplum odaklı teoriler eğitim 
konusuna daha geniş bir 
perspektifle bakıyor. Örneğin 
Hoffmann-Nowotny'nin (1973) 
"Ünterschichtungsthese" (Alt ta-
baka tezi)e göre; Okullar eleme 
görevlerini yerine getirirlerken, 
göçmen çocukların en düşük 
seviyeli sınıflara yerleştirilmesini 
hedeflerler. Böylece istihdam 
sisteminin yapısını yeniden üre-
terek göçmenleri en alt tabak 
işler için hazırlar.

Planlı ve bilinçli olarak 
görevlendirilen yetişkinler 
(öğretmenler), eğitim aracılı-
ğıyla çocukların ve gençlerin 
kişilik gelişimlerini, amaçla-
rını ve gelecek beklentilerini 
yönlendirmeyi amaçlarlar. 
Burada kendimize sormamız 
gereken, "Acaba öğretmenler 
her zaman doğru ve hakka-
niyetli kararlar mı verirler? 
"sorusudur.

"Okullarda ayrımcılıkla 
karşılaşmak 
günümüzde hala 
mümkün."

İsviçre’deki zorunlu eğitim 
ve öğretim müfredatına 
göre; çocuklara cinsiyet, 
din, ırk ayrımı yapılmaksızın 
aynı haklar ve fırsatlar 
sunulmaktadır. Bugüne kadar 

anlamsız gerekçelerle redde-
diliyor. Örneğin çocuğun dilinin 
yetersiz olduğundan yola 
çıkılarak, "kötü bir SEK A öğ-
rencisi olacağına iyi bir SEK B 
öğrencisi olsun" ya da "yüksek 
seviyeli sınıflarda zorlanacak-
tır" düşüncesi gibi. 

Göçmen kökenli gençler çoğu 
zaman becerileri, bilgileri ve 
yetenekleri dikkate alınma-
dan düşük nitelikli meslek 
okullarına yerleştiriliyorlar. 
Mevcut teknolojik dönüşümle 
birlikte yeni meslek dalları 
yaratılmakta ve bu meslekler 
için yüksek vasıflı insanlar 
tercih edilmektedir.  Bundan 
dolayıdır ki, gençlerimizin iş 
sektöründe iyi bir pozisyona 
sahip olmalarının yolu köklü 
bir eğitimden geçmektedir. Bu 
gelişmeleri göz önüne bulun-
durduğumuzda, eğitimdeki 
fırsat eşitliği konusunu bir kez 
daha kendimize ve yetkililere 
sormamız, tekrar gündeme 
getirmemiz zaruridir. Çünkü 
iyi bir eğitim bütün çocukların 

miş ülkelerde gözlemlenebilir. 
İzlenim, eğitim sisteminin 
"etnik olarak seçici" olmasıdır.

İsviçre’de de göçmen 
çocukların özel bir öğrenme 
planına sahip sınıflara 
gönderilmesi ve okullarda bu 
tür sınıfların gittikçe artması 
durumun ciddiyetini ortaya 
koymaktadır.

Bilindiği gibi orta okullarda 
öğrenciler eleme sürecine tabi 
tutulurlar ve başarı oranlarına 
göre bazıları Gymnasiumlarda 
(lise) eğitimlerine devam 
ederler. Bazıları da not 
ortalamalarına göre meslek 
okullarına yerleştirilirler. Bu 
eleme sürecinde öğretmenler 
ve okul yönetimi, yabancı 
kökenli çocuklar için 
genellikle onların Almanca 
diline olan hakimiyetini baz 
alırlar. Matematik ya da diğer 
derslerdeki başarıları göz ardı 
edilir. 

Ne yapmalı? 

Öğrencilerin okul başarıları 
sadece bilişsel yeteneklerinin 
sonucu değildir. Burada pek 
çok faktörden etkileniliyor. 
Aşağıdaki faktörler okul 
başarısını etkileyen unsurların 
başında gelmektedir: 

• Öğrenci, 

• Öğrencinin ailesi, 

• Öğrencinin gittiği okul. 

Yukarıdaki faktörlerin arka 
planı olarak dördüncü bir ala-
nın, "Öğrencinin içinde yaşadığı 
toplum ve sosyal çevresi" ol-
duğu da söylenebilir.

Göçmen kökenli çocukların 
ebeveynlerinin birçoğunun 
eğitim seviyelerinin düşük 
olduğu bir gerçektir. Bu da 
çocuklar için ciddi sonuçlar 
doğurmaktadır. Burada ailele-
re ve kurumlara düşen görev, 
kendi olanaklarımız ve imkan-
larımız dahilinde çocuklarımızı 
desteklemek, onlara bu yolda 
eşlik etmek ve başarılı bireyler 
olabilmeleri için elimizden 
geleni yapmaktır.
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Başarıyı kutlamak

Hem kendi hem de başkalarının başarısını 
nasıl kutlayacağınız ve bundan nasıl keyif 
alacağınız konusu çocuğunuza amaç için 
olumlu bir yol gösterecektir.

Başarılı olma fırsatı vermek

Çocuğunuza başarılı olma fırsatını verin 
ve onunla birlikte gelen olumlu duyguları 
yaşayın. Onları desteklemek ve onlara 
rehberlik etmek, öz motivasyon için hayati 
olan öz saygının oluşmasına yardımcı 
olacaktır.

Öğrenme stillerine uyum sağlamak

Genellikle ebeveynler, çocuklarının okulda 
ve daha sonra yetişkin hayatlarında başarı 
şanslarını arttırmaya yardımcı olmak 
isterler. Erken bir zamanda başlayıp, 
çocuğunuzu doğru şekilde teşvik ederek 
ona yararlı olabilirsiniz. Bazı çocuklar 

oturup yeni bilgileri dinlerken bazıları 
ise dinlemeye istekli olmayabilirler. 

Tercih ettikleri öğrenme 
yöntemlerine uyum sağlamak 
öğrenmeyi eğlenceli kılarken, 

böylece cocuğunuz ile sizin 
aranızda var olan sorun 

giderilmiş olur. 

İyimserliği teşvik etmek

Hayatta olumlu bir bakış açısı ile bakarak 
sorunlara odaklanmak yerine çözümlere 
odaklanmak gerekir. Bunun için çocuğu-
nuzla konuşmak faydalı olacaktır.

Kalıcılığı keşfetmek

Başarı yerine sadece ödül çabaları için ça-
lışmak faydasızdır. Çocuğunuza, başarısız-
lıkla karşılaşmaları için gereken esnekliği 
geliştirmelerine ve başarılı olana kadar 
çalışmaya devam etmelerine yardımcı 
olmak öğrenmede her zaman faydalıdır.

Başarısızlık anlaşması

Çocuğunuza bazen başarısız olabilece-
ğini kabul etmesini de öğretin. Ona nasıl 
kaybettiğini veya kazanacağını öğreterek 
göstermek, daha sonraki yaşamlarındaki 
gerilemelerle başa çıkma becerileri kazan-
dıracaktır.

İlgi alanları

Bir dizi ilgi alanına sahip 
olan çocuklar farklı fırsat-
lara maruz kalacaklardır. 
Farklı deneyimler yaşaya-
cakları için sorunlarla daha 
kolay yüzleşebilirler.

Ço
cu

k

Çocuklar 7 yaşına 
gelene kadar 

öğrenmeye motive 
olurlarken, bu 
süreden sonra 

kendilerini motive 
etmede başarılı 

olmaları için kimi 
hayati becerilere 
ihtiyaç duyarlar.

Hayatı öğrenme 
aşamasında olan 
çocuklar herşeyi 

yaşayarak öğrenirler. 

Çocuğunuzun bunu 
beslemesine yardımcı 
olabilmenin, yaşamda 

ona motivasyonunu 
geliştirme avantajları 
sunmanın kimi yolları 

şöyle;
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90 yaşına 
dayanmış bir dev
‘Nietzsche ağladığında’ adlı kitabı ile 
birçok insanın yakından tanıdığı biri 
haline gelen Irvin Yalom, Amerikalı 
emekli bir psikiyatri profesörüdür. 
Varoluşçu psikoterapinin yaşayan ve 
var olan en önde temsilcisi olarak 
kabul edilir. Yalom’un yaşamını anla-
tan, ‘Yalom’un mutluluk kılavuzu’ adlı 
film onun 83’üncü yaşında sinema-
larda izlenime girer. Filmin başlan-
gıcında Yalom, arka plana katıldığı 
büyük bir sempozyumda yaptığı 
sohbet filme yansırken, kendinden 
şöyle bahseder; "Yüzlerce kilometre 
öteden beni dinlemek için gelen 
insanların önünde dururken, anlattık-
larımı onlar büyük bir heyecanla 
alkışlarken ben, bunları yapan, bu 
eserleri üretenin gerçekten kendim 
olduğumdan tereddüt ederim. Bun-
ları başaran gerçekten ben miyim? 
Geçen tüm yıllara, terapilere rağmen, 
bunları başaranın ben olduğuma, 
kendimi halen tekrar tekrar inandır-
mam gerekir."

Onlarca roman ve bilimsel eserin 
sahibi, dünyanın en önde gelen üni-
versitelerinden Stanford’da psikiyatri 
profesörlüğü yapmış, kendisini örnek 
alan milyonlarca psikolog, psikiyat-
rist ve benzer meslek grubundan 
insana, ya da milyonlarca okuyucu-
suna rağmen nasıl bunları söyleyebi-
liyor Irvin Yalom? Bu duyguyu aşmış 
olması gerekmiyor mu?

Yalom, onun yaşamını anlatan 
filminde çocukluğundan bahseder. 
Rus-Yahudi kökenli göçmen bir 
ailenin çocuğu olarak Amerika’da 
dünyaya gelir. Babası aşırı derecede 
eleştirel, suçlayıcı ve aileden kopuk 
bir insandır. Anne ise uyumlu, suç-
layıcı ve yüksek moral değerlerine 
sahip bir insandır. Onların ilgisizliği, 
sevginin olmadığı, soğuk bir ortamda 
büyür Yalom. Bir gün babası onların 
gözlerinin önünde kalp krizi geçirir. 
Annesi o an Yalom’a "Babani sen 
öldürdün, ölümünün sorumlusu sen-
sin." diye bağırmaya başlar. Korku-
dan donup kalan Yalom’un imdadına 
aile doktoru yetişir. Babası krizi 
atlatır. Onun korkmuş halini gören 
doktor, elini tutar ve gülümseyerek 
ona; "Senin bir suçun yok. Her şey 
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Dr. phil. Özgür Tamcan
otamcan@gmail.com
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Geçen ay kaleme aldığım 
‘Tekrarlama obsesyonu, ölüm 

güdüsü’ adlı yazımda Jeffry 
Young’ın ‘yaşam tuzakları’ 
adını verdiği, tekrar tekrar 
yaşayıp ama kurtulmamız 
mümkün olmayan negatif 
yaşam deneyimlerimizden 

bahsetmiştim. Bu yazıda 
yaşam tuzaklarının ne 

olduğunu biraz daha yakından 
anlatmaya çalışacağım. 
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"kendini ruhsal olarak iyi hissetmek" 
de ancak belirli psikolojik ihtiyaçla-
rın giderimi ile mümkündür. Çocuk 
için nasıl anadil evinde, sokakta 
duyduğu dil ise, dünya da onun için 
yasadığı evin içi, mahallesidir. Ço-
cuğun dünya ve kendisi ile bilgileri 
de o evin içindeki deneyimlerinden 
başka bir şey değildir.

Çocuğun anne karnında başlayan 
normal biyolojik değişim ve 
gelişim süreci yaklaşık 20 yaşında 
tamamlanır. Çocuk açısından bu 
sürecin en kırılgan dönemini 0-13 
yaş (ergenlik öncesi dönem) arası 
oluşturur. Çünkü çocuk sadece 
henüz gelişmemiş yeti ve becerileri 
yüzünden değil, aynı zamanda 
içgüdüsel olarak da sadece 
anne-baba varlığı ile yaşamda 
kalabileceğine inanır. Bu çocuk 
açısından ikili bir bağımlılığı ifade 
eder; birincisi, henüz yaşamda 
tek başına kalma yetilerine sahip 
olmayan çocuk (örneğin ilk yılında 
daha yürüme yetisine dahi sahip 
olamaması) bedensel ve ruhsal 
ihtiyaçlarının giderilmesinde 
tamamen anne-babaya bağımlıdır. 
Bu yüzden çocuğun kendini iyi 
hissetmesi, ancak anne-babanın 
çocuğu ve onun ihtiyaçlarını 
doğru tespit edip, gidermeleri ile 
mümkün olacaktır. İkinci bağımlılık 
ise, çocuğun tek başına hayatta 
kalamayacağına dair içgüdüsel 
inancı sonucu, anne-babasına karşı 
duyduğu sonsuz bağdır. 

Bu içgüdüsel-hayvani inanç 
çocuğu, hoşuna gitmese de ona 
karşı yapılanları ve anne-babasını 
sorgulamaktan uzak tutar. Çünkü 
çocuk için anne-babadan kopmak, 
ya da anne-babanın çocuk-
tan uzaklaşması, sevgisizlik 
göstermesi, önem vermedik-
lerini hissettirmesi çocukta, 
tanımadığı ‘vahşi’ bir dünyada 
yalnız kalacağına dair derin 
bir korku uyandırır. Bu korku 
yüzünden çocuk, kendine 
görev olarak anne-babayı 
sorgulamayı değil, onların ya-
kınlık ve sevgisini tekrar nasıl 
kazanabileceğini seçer.

Bunu anlamak için bir örnek 
verelim. En ağır şiddete, 
aşağılamaya maruz kalmış, yalnız 

bırakılmış çocuk ebeveynlerini 
sorgulamaz, çünkü yanlışı onlarda 
aramak çocuğun doğasına aykırıdır. 
Eğer sevilmiyor ve istenmiyorsa 
çocuk için doğru olan "hatayı" 
kendisinde aramasıdır. Böylelikle 
‘doğru’ yaparak ebeveynlerinin 
sadakat ve yakınlığını kazanmanın 
yollarını bulabilecektir. Örneğin 
ilerleyen yaşında okulda ya da 
başka alanlarda başarılarla (sportif 
yetenek, iyi not getirmek) ya da 
uyumlu davranışlarla (her denileni 
yapma, kendinden feragat etme 
vb.) ile ebeveynlerinin yakınlık, ilgi 
ve kabulünü bulmaya çalışır. Bunu 
ya çevresinde gördüklerinden 
(kardeşlerden ya da diğer çocukların 
anne-baba ilişkilerinden), ya 
anne-babanın direk ifade ettiği 
beklentilerinden (sözden çıkmama, 
başarılı olma, kendinden feragat 
etme vb.) ya da tesadüfen göstermiş 
olduğu bir davranışa verilen pozitif 
bir tepkinin sonucunda öğrenecektir 
(başarı, öfke, boyun eğme, 
hastalanma vb.). 

Çocuğun uyuma dayalı içgüdüsel 
tepkisinin arkasında evrim 
süreci vardır. İnsan, insansılar ve 
hayvanların milyonlarca yıl süren 
evrim sürecinde öğrendikleri ve 
genetiksel olarak sakladıkları bilgi, 
dünyaya gelen bebeğin büyüme 
sürecinde hayatta kalabilmesinin 
sadece anne-babanın varlığı ile 
mümkün olabileceğidir. Bu yüzden 
çocuk için (ergenliğe girene kadar) 
en başat ve vazgeçilmesi mümkün 
olmayan şey anne ve babadır 
(ergenlik ile başlayan anne-baba-

yoluna girecek" der. Yalom o anda 
hekim olmaya karar verir. Çünkü 
kendi evinde tanımadığı güven duy-
gusunu ilk defa o hekimden almıştır. 
Ve kendi kendine, hekim olarak o 
güven duygusunu başka insanlara 
vermenin yaşamın anlamı olacağına 
inanır. Ve öyle de yapar.

Nedir Yalom'un hikâyesi?
Yukarıdaki küçük anekdot yaşam 
tuzaklarının nasıl oluştuğuna, nasıl 
etkili olduğuna ve ondan kurtulma-
nın nasıl mümkün olabileceğinin de 
izlerini taşır.

Yalom’un tüm başarılarına rağmen, 
bunlara ulaşmış olabileceğine 
kendisini halen inandırmak zorunda 
kalması, ‘yetersizlik/değersizlik’ 
şemasının onu tekrar tekrar bulup, 
önünde bir engel durmasından 
başka bir şey değil aslında. Yüksek 
zekâsı, güvenebileceği insanla-
rı bulması, kararlılığı ve bunun 
sonucunda elde ettiği başarılar onu 
‘yetersizlik/değersizlik’ tuzağından 
kurtarmış olmalı. Yalom’un hikayesi 
bu şekliyle, yaşam tuzaklarının 
sadece ne kadar güçlü olduğunu 
değil, ne kadar güçlü olursa olsunlar 
onlardan kurtulmanın da mümkün 
olduğunu anlatıyor bize. 

Yaşam tuzaklarının 
gelişme süreçleri
Sağlıklı bedensel bir gelişim için 
nasıl temel ihtiyaçların varlığından 
bahsediyorsak (sağlıklı beslenme, 
hareket, sağlıklı ev ortamı vb.), 
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ortamda büyüyen çocuğun en temel 
psikolojik ihtiyaçlarını gidermek için 
öğrendiği şemalardan başka bir şey 
değildir. Örneğin yaşamında her türlü 
ilgi ve yakınlıktan uzak, aşağılanan, 
eleştirilen ve şiddete maruz kalan 
bir çocuk zaman içinde "değersiz 
ve önemsiz olduğuna" inanmaya 
başlar. Çocuk için bu duygu yok 
edicidir. Bununla baş etmek için 
çocuk, duygularını hissetmemeyi 
(kendi ve başkalarının duygularına 
kendini kapatmayı), kimseye 
güvenmemeyi öğrenirken, diğer 
yandan önemsenmek, değerli olmak 
ve kabul görmek için başarılı, ünlü, 
zengin, mevki sahibi vb. olmak 
gerektiğini görür. Sayıları az olmayan 
bazı başarılı insanların ileri derece 
narsist özellikler taşıması, empatiden 
yoksun olmaları, hayatlarına benzer 
insanları alıp, sevilenin kendileri 
değil başarıları olduğu gerçeği ile 
yüzleşmeleri tesadüf müdür?

Kişilik bozuklukları ile belki aşırı 
derecede patolojik bir örnek vermiş 
olabilirim. Ama yaşam tuzakları, 
tekrarlama obsesyonunu anla-
mak için en etkili yolun bu olduğu 
kanaatindeyim. Şema terapilerinin 
kurucusu Jeffry Young’un bu terapiyi 
kişilik bozukluklarının tedavisi için 
geliştirmiş olması da bunu ifade 
etmektedir. Bir sonraki yazımda, 
gelişen sorunlu şemaların neler 
olduğunu ve bunları nasıl tanıyaca-
ğınızı anlatmak istiyorum.

apar topar terk ederler. Ya da 
değersizlik ve yalnızlık duygusundan 
kurtulmak için bedenlerini, gelişi 
güzel verilmiş cinsel tercihlere 
bırakırlar. Borderline bozukluğu 
olan insanlar yakınlık ve ilgiyi cinsel 
istismar anlarında yasamışlardır. 
Bu yüzden o an deneyimleri 
"iki yüzlüdür": bir taraftan 
anlayamadıkları bir cinsellikte kendi 
sınırları dikkate alınmayıp, bedenleri 
istismar edilirken, diğer yandan 
kendilerinin, bedenlerinin değersiz 
olduğu duygusunu yaşarlar. 
Diğer yandan ise, hayatlarında 
görmedikleri ilgi ve yakınlığı bir tek 
istismar anlarında bulurlar. Yaşam 
tuzaklarının doğasında olduğu gibi 
bu cinsel deneyimlerinde de ayni 
şeyle karşılaşırlar: bedenlerinin 
istismar edilmesi. Kendileri ile baş 
başa kaldıkları ilk anda bu duygu 
onlarda geçmişin izlerini tetikler. 
Değersizlik duygusunun arkasındaki 
kendinden nefret duygusu ve derin 
içsel acı onları birçok kez kendilerine 
zarar vermeye yönlendirir (jilet 
ya da makasla bedenlerini çizme, 
ellerinde sigara söndürme vb.).

Sadece Borderline değil, bilinen 
tüm kişilik bozukluklarına modern 
psikoloji bilimi, özellikle ise 
şema terapileri artık "kişiliğin bir 
bozukluğu" olarak bakmıyor; kişilik 
bozuklukları dediğimiz şey, sağlıksız 

genç çatışması birçokları için 
beklenmedik gelir, çünkü o yaşa 
kadar çocuk bağımlı olduğu için 
birçok şeye katlanmak zorunda 
kalır. Gençlik dönemi ile çocuk artık 
onların bağımlılığından kurtulur ve 
yaşamını boğmaya çalışan şeylere 
artık dur diyebilme gücünü kendinde 
bulur). 

Yaşam tuzaklarının 
psikopatolojik boyutu; 
kişilik bozuklukları
Kişilik bozuklukları haline dönüşen 
yaşam tuzakları çok ciddi ve ağır 
travmatik ya da ağır yaralayıcı 
olayların sıklıkla tekrarı sonucunda 
oluşur. 

Örneğin kişilik bozuklukları 
içerisinde oldukça sık rastlanan 
borderline-kişilik bozukluğu 
çocuklukta yaşanan ağır travmatik 
olayların (aile içi cinsel istismar, 
taciz, aşırı şiddet, mobbing vb.) 
sonucunda gelişir. Bu olayların 
sonucunda çocuğun bağ-güven 
duygusu, bedensel sınırlarının 
korunması ve değer duygusu 
tamamen çöker. 

Bu tür deneyimlere mazur kalan 
insanlar derin bir yalnızlık duygusu 
yaşarken, karşılaştıkları insanlara 
derin bir yakınlık isteğini yansıtırlar, 
çünkü bunun arayışı içindedirler. 
Böyle bir yakınlığın oluşmaya 
başlaması durumunda ise, ilişkileri 
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Bahar Yıldırım
Sağlık Uzmanı

K
ışın, havaların so-
ğuması ile birlikte has-
saslaşan cildimizde 
kuruluklar oluşmaya 
başlar. Kış havası cildi-

mizin nemini alarak deriyi inceltir. 
Bu durumda cilt pul pul olur ve 
kaşınmaya başlar.

Cilt kuruluğunun sebepleri; 
metabolizmamızda yaşanan 
değişimler, çevresel etkenler, 
sıcak su, deterjanlar, yün giysiler, 
hava yolculukları, yanlış kullanılan 
kozmetik ürünler, rüzgar, çevre 
kirliliği, klima ve kimyasal madde-
ler olarak sıralanabilir.

Öte yandan mikroplar kuru cildi 
severler ve çatlamış yerlere sızar-
lar. Cildimize yerleşen mikroplar 
enfeksiyona yol açabilirler. Bu 
durumda görülen temel belirtiler 
kızarıklık ve ağrıdır.

Cildimizdeki yağ bezleri, kış 
mevsiminde metabolizmamızın 
değişim aşamasında az çalışma-
ya başlar. Cildimiz kendi yağını 
daha az üretirken, derimizdeki 
esneklik de azalır.

Kış mevsiminde dikkat etmeniz ge-
reken bazı önerilerimi şöyle sıralaya-

bilirim;
• Sıcak su yerine ılık su ile yıkan-

mak,
• Duşta uzun süre kalmamak,

• Cilt kuruluklarına sebep olan 
sabun, alkol ve parfümden oluşan 

kozmetik ürünleri kullanmamak,
• Evde nem cihazı kullanmak, 

• Yüz için güneş koruyucu kullan-
mak, (Yaz aylarından görülen 

ultraviole ışınları kışın da görülür) 
• Bol su içmek • Pamuklu, ipekli ve yünlü kıyafet-

lerden uzak durmak,• Banyodayken cildi çok fazla kese-
lememek,

• Banyodan sonra nemlendiriciler 
kullanmak, • Vitamin A, E, Omega 3 asitlerinin 

olduğu yiyecekler tüketmek. 
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meden kendilerine bağlarlar. 
Siz onu fark ettiğinizde o 
çoktan sizin adımlarınızı 
ve yapacaklarınızı tahmin 
etmiştir. Bu durumda size 
hem ilgisini hissettirir hem 
de yaklaşmaz. Size karşı 
hiçbir duygusunun olmadığı-
nı düşünürsünüz fakat onun 
içinde fırtınalar kopuyordur. 
Sizi takip eder ve aşkınızı 
ıspat etmenizi bekler.

Bir akreple ilişki yaşamak 
istiyorsanız eğer öncelikle 
sabrın yolundan geçmeniz 
gerekir. Sonra kendinize 
şunu sorun; "Ben gerçek-
ten derin bir aşk yaşamak 
istiyor muyum?" Niyetiniz 
ciddi değilse ya da samimi 
değilseniz o zaman akrep 
burcundan uzak durun de-
rim. Çünkü niyetinizi anladığı 
an sizi süründürür. 

Akrepler aşktan korkarlar. 
Daha doğrusu kendilerini 
aşka teslim edene kadar hep 
sizi denerler ve "gerçekten 
onu seviyor musunuz"un 
ıspatını ararlar. Eğer size 
güvenir de kendilerini aşka 
teslim ederlerse o zaman 
kendinizi aşk cennetinde bu-
lursunuz. Aşırı duygusal ve 
romantik olan akrepler sizi 
herşeyin üzerinde tutarlar. 

Bu arada unutmadan… Sakın 
bir akrebi kıskandırmaya ça-
lışmayın. Çünkü doğal halleri 
gereği, onlar sevdiklerini 
zaten kıskanırlar. Kontrol 
etmeleri de bu yüzdendir.

İş hayatı

Akrep burçları 
dedektif gibi 

herşeyi araştırmayı sever, en 
küçük şeyleri bile fark eder-
ler. Çok detaylı bir zekaya 
sahiptirler. Parayla olan işle-
ri çok severler. Bu yüzden de 
genellikle bankacı, borsacı 

ya da finans danışmanı 
olurlar. Birçok akrep moda 
tasarımcısı ya da tıpçı olarak 
da çalışır. O kadar çalış-
kan olurlar ki, çoğu kez iki 
insanın yaptığı işi tek başına 
yaparlar. Bu yüzden de işyer-
lerinde çok çabuk yükselirler 
ve çabucak kariyer yaparlar. 
Bu özellikleri sayesinde 
yüzlerce insanı yönetebilme 
kabiliyetine sahiptirler.

2018 
yılında başaklar
Çoğu akrep bu yıl hem özel 
ilişkilerinde hem de iş hayat-
larında zorluklarla karşılaştı 
ve zor bir dönem geçirdi. 
Özelikle de son haftalarda 
büyük tartışmalar yaşayıp 
maddi olarak bunaldılar.

Sevgili akrepler, size çok 
güzel bir haberim var! 8 
Kasım’da Jüpiter yay evine 
geçecek ve yay sizin 2’nci 
eviniz olacak. 2’nci ev para 
evi oluyor. Bir süre sonra 
gelirleri yüksek iş teklifleri 
alacaksınız. Biraz daha sab-
redin, maddi durumunuz çok 
iyi olacak.

Bekar akrepler bu ay aşık 
olabilirler. Aşk evleri bu 
dönemde oldukça aktif. Bazı-
larınız gelecek haftalarda 
özlem duygusunu yaşaya-
cak ve aşk adımları atmak 
isteyecektir. Sevgili akrepler 
korkmayın, kendinizi aşka 
teslim edin! 

Not: Aktarılanlar genel bilgi-
dir ve bu bilgilerin her Terazi 
burcu için geçerli olacağı an-
lamına gelmiyor. Her insanın 
kendine ait bir yıldız haritası 
vardır. Sizin için önemli ve 
geçerli olan bu haritadır.

Sevgiyle kalın.

B
irçok insan akrep 
burcundan çeki-
nirken, bu burcun 
kavgacı ve intikamcı 

olduğunu söyler. 

Peki bu ne kadar doğru?

Bu söylenenler kısmen 
doğru diyebilirim. Aslında 
akrepler insanlara karşı çok 
şüphecidirler ve insanları 
yakınlarına çok nadir yaklaş-
tırırlar. Şüpheli oldukları için, 
güvenmeleri de çok uzun bir 
zaman alır.

Örneğin herkesi evlerine al-
mazlar. Evlerine gitseniz bile 
her odaya giremez ya da her 
eşyasına dokunamazsınız. 
Çünkü çoğu akrebin kendine 
özgün bir düzeni vardır. Ak-
rep burcundan birinin evinde 
onun her eşyasına dokun-
manıza göz yumuluyorsa 
eğer, bu onun size güvendiği 
anamına gelir.

Akrepleri kazanmanın en ba-
sit yolu açık sözlü ve dürüst 
olmaktır. Sevdiklerine sahip 
çıkarlar ve dostlukları çok 
derindir. Sevdiklerini mutlu 
etmek için ellerinden gelen 
her şeyi, belki de fazlasını 
yaparlar.

Bu burçların his antenleri 
çok derinken, onlardan hiçbir 
şey saklayamazsınız. Güven-
lerini kötüye kullandığınızda 
ya da yalan konuştuğunuzda 
kırılmaları çok derin olur.

Doğduğu Ev

Akrep burcu 
8’inci evde doğ-

muştur ve yönetici yıldızları 
Plüton’dur. 8’inci ev anlaş-
maların evidir.

Aşk Hayatı

Akreplerin 
gözleri o kadar 

çekicidir ki, sizi hiç fark et-

Nurten Avcı (Maharaa)
info@maharaa.ch
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koşullarında, dedenin deneyimlerinden 
yararlanabilme şansına sahip değil. 
Bu yoksunluk, her ikisinin de yalnız ve 
çaresiz hissedişini arttırmaya yarıyor. 
Tüm bunlar yaşanırken, çocuklar ve 
gençler imkânsız gibi görüneni başardı 
ve kendilerinden öğrenmeyi öğrendi-
ler. O halde yapılacak olan öğretmeye 
çalışmak değil, kendilerinden öğrenme-
lerine yardım edebilmek olmalıydı. 10 
yıla yakındır yaptığım gözlemlerim, beni 
geçtiğimiz 3 yıl boyunca yeni bir metot 
geliştirmek üzere çalışmaya itti. Bu ça-
lışmayı en iyi bildiğim, hayatım boyunca 
üzerine çalıştığım ve mesleğim olmuş 
sanatlardan yardım alarak yapabilirdim. 
Bunu da geliştirdiğim FotoTiyatro isimli 
metotla bunu hayata geçirdim. Masal 
üretim buluşması olan Reflective Self 
Tale’e, yaş grupları pedagojik olarak 
uyumlu çocuklar, anne, baba, büyü-
kanne veya büyükbabaları ile birlikte 
katılıyorlar. Bu metot için fotoğraf, 
resim, müzik, kukla, öykü, şiir, tiyatro 
gibi sanat dalları kullanılırken, bu saye-
de bir masalı söyleyerek ve oynayarak 
oluşturmalarını sağlıyorum. Böylece 
hem büyükler çocuklarının bilmedikleri 
yanlarını tanıyabilme imkânına sahip 
olabilirken hem de çocuğun kendini 
ifade etmesine, özgüvenini geliştirmesi-
ne, ana dile hakim olmasına ve entegre 
olabilmesine değerli katkılar sunuyor."

Yalnız çocuklara değil büyüklere de 
hitap eden "Cesur Tavşanlar ve Yeni 
Bir Hayat" isimli masal kitabı, Minik 
Masalcılar Serisinin ilk kitabı olma 
özelliğini taşıyor.

O
yunu masal olarak kuran ve 
anlatıp oynayanlarsa, Zürich’te 
yaşayan ve 12 yaşlarında olan 
Havin Zer Tunç ile Süreyya 

Nur Erbaş. Çocuklar bu çalışma ile, 
yarattıkları hikâyeyi oynayarak hem 
eğleniyorlar hem de kendilerini ifade 
etme imkânı buluyorlar.

Deniz Kurtuluş tarafından kitaplaştırılan 
masal, Almanca, Fransızca, İngilizce ve 
Türkçe olmak üzere 4 farklı dilde anlatı-
lıyor. Kemal Yargıcı tarafından resim-
lendirilen masal kitabının içeriğinde, 
Burak Acar tarafından bestelenen bir 
şarkı da sözleri ve notaları ile birlikte 
yer alıyor.

Deniz Kurtuluş bu çalışmasını, FotoTi-
yatro, Reflective Self Tale metoduyla, 
çocukları ve büyükleri bir araya getire-
rek yaratıyor ve şöyle diyor; "Çocukların 
her anlattığı biraz da masaldır. Yapa-
cağımız en akıllıca şey hiçbir masalı 
kaçırmamak olmalıdır."

Deniz Kurtuluş bu çalışmanın oluştu-
rulma gerekçesini ve sürecini şöyle 
anlatıyor;

"Günümüzde göçmenliğe has olan 
bir sendrom tüm dünyaya yayılmış 
durumda. Bu sendrom, ebeveynle-
rin hayat deneyimlerinin, çocukların 
şimdi ve gelecekte işlerine yaramıyor 
ve yaramayacak olması yüzünden 
iletişim sorunları doğuruyor. Dede ile 
torun arasında bir zamanlar yaşa-
nabilen muhteşem ilişki artık işlevi 
bakımından rafa kalkmış durumda. 
Torun bugün içinde yaşadığı hayatın 

Bir varmış, bir yokmuş. 
Evvel zaman içinde 

kalbur saman içinde…

Böyle başlıyor "Cesur 
Tavşanlar ve Yeni Bir 

Hayat" isimli masal 
kitabı. Ancak bu masal 
kitabının temel özelliği 

çocukların hayal gücünün 
ürünü olması ve masal 
oluşturulurken anlatım 

teknikleri arasında tiyatro 
olarak canlandırmaya da 

başvurulması.

Cesur Ta
vşanlar ve Yeni Bir Hayat
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edilebilir? İsviçre'de yarın bir 
gün bu sistemin devamı için 
en iyi polislerin hangi milletten 
seçileceğini sorsak, acaba 
akla gelen ilk millet kimlerden 
oluşur? Bu soruyla beraber 
fantezilerimiz hemen harekete 
geçiyor zaten.

Arayışlar… 
Genellikle insanlar kimlik 
arayışı içine girdiklerinde sahip 
oldukları ya da yaşadıkları 
kimliklerden gayrı memnun 
iseler başka arayışlara girerler. 
Buldukları kimliklere sarılarak 
o kimliğe sahip olanların 
değerlerine daha keskin sahip 
çıkarak savunucusu olurlar. 
Bu kimlik ister etnik kimlik 
ister dini veya başka bir kimlik 
olsun her türlü durumda 
kendilerini ispatlarcasına 'an-
lamsız' bir duruş sergileyerek, 
meselenin aslı ya da özü gibi 
olmaya çaba gösterirler. 

duygularını gidermeye çalışan 
çok insan var. Duyarız bazen; 
şu ünlü kişi Müslüman olmuş 
vs. diye. Ardından toplum der 
ki 'en çok sonradan Müslüman 
olandan korkacaksın!' Neden 
bunu söylemeye ihtiyaç duyar 
toplum? Elbet yaşadıkları ona 
bunu söyletir. 

Sonradan İsviçreli ya da Alman 
olan birinden de korkmak 
gerekir mi? Duruma göre evet 
diyebiliriz. Çünkü bu statüyü 
sonradan kazanmış bireyler 
kişisel olgunluktan uzak iseler, 
ruhlarının karanlıklarında 
kalan 'fantezilerini' harekete 
geçirerek özünü bilmedikleri 
değerleri keskin bir şekilde 
savunarak sisteme bekçilik 
yapmak isteyebilir ve birilerini 
ötekileştirerek onlara zarar 
verebilirler. Mesela Ame-
rika'nın Florida eyaletinde 
siyahlara şiddet uygulayan 
polislerin çoğunun Latin kö-
kenlilerden olması ne ile izah 

B
izde bir söz vardır, 
'kraldan daha kral-
cı' diye. Kimler için 
ve hangi durum-
larda söylenir bu 

söz? Önce buradan başlayalım 
söze, sonrasında da bu duru-
mun Batı Avrupa'da yaşayan 
göçmenlere yansımalarına 
dair örnekler vererek bunun 
altında yatan ruhsal/psişik 
nedenleri irdeleyelim.

Kraldan daha kralcı deyimi 
mana olarak 'birisinin davasını 
daha savunur olmak' olarak 
karşımıza çıkıyor. Peki hangi 
durumlarda bu deyim daha 
çok kullanılır? Daha çok, me-
sele kendisi değilken başkası-
nın meselesini kendine hedef 
ve gazel edinmiş insanlar için 
kullanılır.

İnsanlar yetersizliklerini ka-
patabilmek için kraldan daha 
kralcı olabiliyorlar. Bilmediği 
bir şeye yönelerek bütünlük 
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Birine çamur atmadan önce iyi 

düşün ve sakın unutma; önce 

senin ellerin kirlenecek. 
 (L. Tolstoy)

Mehmet Meral
lic. phil. Psychologe FSP
Systemischer Therapeut
mehmetmeral@gmx.ch 
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Hiç kimse doğuştan itibaren ne 
etnisitesini ne de inancını seç-
me hakkına sahip değildir. Kişi 
tesadüfen hangi yapıda dünya-
ya geliyorsa ona tabi olmaya 
itiliyor. Bunu yapan anlayış her 
yerde aynıdır. Birileri ilerleyen 
yıllarda farkındalık geliştirip bir 
şeyleri seçerken bunu sahip 
olduklarının üzerine kurarak 
değil de sahip olduklarını terk 
ederek yapıyorsa, arızalı haller 
meydana gelebilmektedir. En 
basit örneğiyle İsviçre'ye küçük 
yaşta gelmiş ya da İsviçre'de 
dünyaya gelmiş göçmen kö-
kenli ailelerin çocukları yetişkin 
yaşlarında sağcı, milliyetçi ve 
muhafazakâr değerleri savu-
nan, yeri geldiğinde ırkçı yeri 
geldiğinde de ayrımcılık politi-
kaları güden bir partiye yönelip, 
üye olabiliyorlar. Peki bunun 
altında ne yatmaktadır? Neden 
birilerini ötekileştirerek ken-
dilerini diğerlerinden ayrıştır-
maya ihtiyaç duymaktadırlar? 
Kendileri de aslında göçmen 
iken, kendilerinden sonra ge-
lenleri dışlamaya neden ihtiyaç 
duyarlar? Bu konuya gözlem 
ve deneyimlerimi de katarak 
izah getirmeye çalışayım.

Her şeyden evvel çocuk 
yetiştirmek aynı zamanda bir 
toplumu inşa etmek olarak 
anlaşılır. Bu bağlamda bazı 
toplumlar olgunlaşmaktan 
uzak, sivilceleriyle meşgul 
olan, ergen halinin krizleriyle 
yaşayan ve sürekli takdir edil-
meyi bekleyen yalnız bir ruh 
gibi gezinip dururlar. Özellikle 
Doğu ile Batı arasında sıkışıp 
kalmış Türkiye toplumu kendi-
ni Batı’ya ispatlama gayreti ile 
yeri geldiğinde macera arayan 
birinin peşine düşerek, kendini 
ispatlama kavgasına girebil-
mektedir. Özellikle son yıllarda 
gözlemlediğimiz olgu, Batı 
ülkelerinde yaşayan göçmen-
lerin oylarını Sosyal Demok-
rat partilere ya da Yeşillere 

verdikleri, kendi ülkelerinde 
sağ muhafazakâr partilere 
yöneldikleri, bunun aslında bir 
çelişki olmadığı söylemidir.

Hem bir taraftan gavur diye 
gördükleri ülkelerden sosyal 
yardım alarak geçinirlerken, 
diğer taraftan da bu ülkeleri 
düşman ilan ederek, çelişkiler 
yumağında sırıtarak yaşamayı 
tercih etmektedirler. Bazıları 
ise içinden geldikleri toplumun 
öz değerlerini bir kenara ite-
rek, batının sağ muhafazakâr 
yapısına özenip aslını inkâra 
kadar giderek, diğer göçmen-
leri ötekileştirecek dili kullan-
maktan çekinmemektedirler. 
Her ikisinin temelinde aslında 
'adam yerine konulmamış 
bir çocuk' ve onore edilmesi 
ebeveynleri tarafından ihmal 
edilmiş bireyler yatmaktadır.

Öteki ile karşılaştığı zaman 
insan başka bir varoluş 
durumuyla yüz yüze gelir. 
Bu karşılaşmada başka bir dü-
şünce, başka bir davranış şekli 
ve yaşam stili ile karşılaştığın-
da aslında kendi yaşam şeklini 
de sorgulamaya başlar. Bu 
durumda kendi yaşam tarzı ve 
kendine olan saygınlığı ile ciddi 
bir hesaplaşmaya gidebilir. Bu 
mekanizma her toplumda de 
aynı işlemektedir. 

Neden ötekileştirme?
Batı'nın ırkçılığı ya da ayrım-
cılığı öteki üzerine kuruludur. 
Ötekiyle karşılaştıkça kendi 
çelişkileriyle yüzleşmek 
zorunda kalır. Yeri geldiğinde 
ötekinde gördüğü ve yaşa-
dığını kendi alışkanlıklarına 
savrulmuş bir tehdit ya da 
saygısızlık olarak değerlen-
dirir. Avrupa merkezci bir 
anlayışla büyümüş bir bireyde 
de aynı tepkiler oluşur ve 
ötekini dışlama ve yok sayma 
eğilimi ağır basar. Adamların 
ülkesine gelmişsin elbette 

bunlar gibi olmalısın anlayışını 
dayatmalarının altında kendine 
olan saygınlığını kaybetmiş 
birey yatmaktadır.

Özellikle bu tür asimile olmuş 
ve kendilerini içine geldikleri 
toplumun bir parçası olarak 
görenlerde diğer göçmenlere 
karşı hoşgörüsüzlük olarak 
ya da ayrımcılık niteliğindeki 
davranışlara kadar gitmesinde 
aslında o kişinin kendi eksikliği 
ve yetersizliği yatmaktadır. 
Kendi yetersizlik ve eksikliğini 
yüceltmiş olduğu yerli topluma 
aşırı uyum sağlayarak onaylan-
mayı beklemektedir. Kısacası 
ebeveynlerinin eksik bıraktığı 
ruhunu okşayacak takdiri, yerli 
topluma benzemeye çalışarak 
onlardan alacaklarına inandırır-
lar kendilerini. İçinde yaşadığı 
ve sonradan gelmiş olduğu 
yerli toplumun değerlerine bir 
başkasının saygısızlığını ya da 
bunu reddetmesini, onu değer-
sizleştirerek ya da yok sayarak 
koruyabileceğini düşünür. 

Temelinde aslında çocuk-
luklarında kendi ebeveynle-
rinin onları yeterince takdir 
etmemeleri ve onları adam 
yerine koymamaları, sevgi ve 
ilgiden kaynaklı eksiklikler 
yatmaktadır. Diğer bir neden 
de idealize edilen ebeveyn 
(anne baba) ya da bakıcı kişiyle 
kurulan yakın ilişkide yaşa-
nılan aksaklıklardır. İdealize 
ettikleri ebeveynlerinin 
kültürlerini, geldik-
leri batı toplumunun 
değerlerinden eksik 
ve düşük görmeleri ile il-
gilidir. Kendi hayal kırıklıklarını 
başka bir şeye bürünerek, me-
sela İsviçreli olmaya çalışmak, 
gidermenin yollarına bakarak 
farkına varmadan ırkçı ve 
ayrımcı tutumlar alabilmek-
tedirler. Tamil bir gencin Tamil 
kültürünü Batı’ya göre eksik 
ve geride kalmış görmesi-
nin bir izahı olmalıdır. Ve bu 
Tamil gencin İsviçre'nin gerici 
sağ partisine üye olmasının 
da mutlaka bir izahı vardır. 
(Burada Tamil yerine başka 
bir örnekte verebilirdik ama 

bu örneğin seçilmesinde ki 
maksat, deri renginden dolayı 
en çok da yine bu sağ parti 
tarafından kabul görmemesi 
sebebiyle verilmiştir).

Terapi
Kişinin benlik saygısı çok 
erken yaşlarda şekilleniyor 
ve gelişiyor. İlerleyen yıllarda 
bunları değiştirmek pek kolay 
olmuyor. Eksik olan şeyleri 
fark etmek, onları tek başına 
çözmeye yetmeyebilir. Bunları 
çözebilmek için bazen bize 
başvuran danışanlarımız 
oluyor. 

Kişinin kendine olan saygısı 
terapide düzelir mi? Elbette 
düzelir ama uzun yıllar alır. 
Uzun süreden kastım en az 
üç ya da dört yıldır bu süreç. 
Peki nasıl düzelir diye soracak 
olursanız, her bireyde nasıl 
bozulmuş ise öyle düzelir 
demek pek yanlış olmaz. Yani 
herkesin kendi hikayesinde 
öz benlik oluşumunda rol 
oynayan dinamikler gözden 
geçirilir ve bunlar terapi 
ilişkilerinde yeniden işlenir. 
Eksik bırakılan, takdir edile-
meyen birçok mesele terapide 
giderilmeye çalışılır. Kısacası 
çocukluğunda yarım ve eksik 
bırakılmış birçok şey terapide 
yeniden yaşanılır.



Ba
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m

için çok 
fazla ürün 
kullanıyoruz!

Minimalist bir 
cilt bakım rutini 
nasıl olmalı?

Cilt bakımına 
düşkün 
kadınlar son 
dönemlerde 

olabildiğince minimal 
bir cilt bakım rutini 
takip ediyorlar. Eğer 
üst üste birden fazla 
cilt bakım ürünü 
kullananlardansanız, 
minimalist bir rutine 
yönelmek sizin için 
büyük bir değişim 
olabilir. Birçok 
farklı avantaj sunan 
bu rutin hakkında 
belirteceklerimiz şunlar;
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Çok amaçlı cilt bakım 
ürünlerini tercih edin

Çok adımlı bakım rutinleri oldukça 
popüler ancak birden fazla amaçlı 
ürünler de en az diğerleri kadar 
işinize yarar. Örneğin, makyaj çıkarıcı 
olan yüz temizleyicileri aynı zamanda 
kullanırsanız, yüzünüzü iki kere 
temizleyerek yıpranma sürecini 
yavaşlatırsınız. 

Aynı anda çok fazla ürün 
kullanmak riskli olabilir

Bazen cilt bakım rutinlerine ve 
malzemelerine kendimizi öyle 
kaptırıyoruz ki, cildimize ihtiyaçlarına 
göre gerçek bir bakım yapmayı 
unutuyoruz. En az 5-6 farklı ürün 
kullanılan çok adımlı bir rutinde, 
cildimize neyin iyi gelip gelmediğini 
anlamak biraz zor olabilir. Bakım 
ürünlerimizin sayısını 2’ye veya 3’e 
indirerek hangi ürünlerin cildimizin 
yararına olduğunu görebiliriz.

Doğru dengeyi bulun

Cildinizin ihtiyaçlarını anlamak 
sağlıklı bir bakım rutininin en önemli 
adımıdır. Eğer cildinizi tamamen 
nemlendirmek için 3 ürüne ihtiyaç 
duyuyorsanız tamam. Ancak eğer 
tek bir ürün cildinizi istediğiniz gibi 
nemlendirmede yeterliyse, diğer 
ikisini kullanmak için kendinizi 
zorlamayın. Minimalist bir cilt 
bakım rutini demek cildiniz için 
doğru dengeyi ve ürünleri bulmak 
demektir.

Tüm bu çok adımlı bakım rutinleri 
hayatımıza girmeden önce cilt 
bakımın üç temel adımı yüz temiz-
leme, tonik uygulama ve ardından 
da nemlendirmeydi. Bu üç adımı 
cilt bakım rutininizin temeli olarak 
esas alarak, sadece ihtiyacınız 
olduğu zaman dördüncü bir ürünü 
almayı düşünün.
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Minimalist bir cilt 

bakım rutinini 
sürdürmesi daha 

kolay
Düzgün bir bakım rutininin 

gerçekten işe yaraması 

için zamana ihtiyaç var. 

Ancak gereğinden fazla 

ürünle haftada en az 3 

gece ayna önünde 20 

dakika geçirmek bir 

süre sonra rutininizi 

aksatmanıza yol açabilir. 

Çok adımlı bir rutinini 

aceleyle yapmak yerine 

minimalist bir bakımı 

benimseyerek rutininize 

bağlı kalabilirsiniz.
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Yapay tatlandırıcılar; şeker 
yerine kullanılabilen, daha 

yoğun tatlı tadını veren, 
enerji içermeyen ya da düşük 

enerji değeri olan kimyasal 
maddelerdir. İlk olarak 1850’li 

yıllarda ortaya çıkmıştır. 
Asesülfam- K, Aspartam, 

Neotam, Advantama, Sükraloz, 
Sakkarin, Stevia (doğal 

tatlandırıcıdır) gibi tatlandırıcılar 
FDA (Amerikan Gıda ve İlaç 

Dairesi) tarafından kabul 
edilmiştir.

• Aspartame:1965 yılında sentezlendi. 1981 yılında FDA 
soğuk içeceklerde kullanımına izin verdi. Şofra şekeri 
sükroza göre 200 kat daha tatlıdır. Günlük kg başına 
kullanımı 50 mg olarak kabul edilir. Aspartam fenila-
lanin içerdiğinden fenilketonürili hastalarda kullanımı 
uygun değildir. 

• Sakkarin: 1879’da şans eseri bulundu. Sükroza göre 
200-700 kat daha tatlıdır. Günlük kg başına kullanımı 
15 mg olarak kabul edilir. Vitaminler, ilaçlar, reçeller, 
sakızlar, konserveler ve şekerlemelerde kullanılır.

• Asesülfam- potasyum (as-K): 1967’de keşfedildi. 
1981 yılında WHO tarafından onaylandı. Şofra şekeri 
sükroza göre 200 kat daha tatlıdır. Günlük kg başına 
kullanımı 15 mg olarak kabul edilir. Sakızlarda, 
içeceklerde, toz içecek karışımlarında puding ve 
kremalarda aspartam ile birlikte kullanılır.

• Sükraloz: 1999’da kullanılmak üzere onaylandı. Şofra 
şekeri sükroza göre 600 kat daha tatlıdır. Günlük kg 
başına kullanımı 5 mg olarak kabul edilir.

• Neotame: Şofra şekeri sükroza göre 7000-13000 
kat daha tatlıdır. Günlük kg başına kullanımı 0,3 mg 
olarak kabul edilir.

• Advantame: Şofra şekeri sükroza göre 20000 kat 
daha tatlıdır. Günlük kg başına kullanımı 32,8 mg 
olarak kabul edilir.

Yapay Tatlandırıcılar
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Doğal Tatlandırıcılar

• STEVİA: Stevia Rebaudiana adlı bitkiden elde 
edilen doğal bir tatlandırıcıdır.Japonya’da yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de de üretimine 
başlanmıştır. Şofra şekeri sükroza göre 200-400 
kat daha tatlıdır. Günlük kg başına kullanımı 4 
mg olarak kabul edilir. Pişirmeye uygun olması, 
metalik tadının olmaması ve doğal olması Ste-
via’yı diğer tatlandırıcılardan ayırmaktadır. Stevya 
yapraklarının antioksidan olduğu bazı araştır-
malarla belirlenmiştir. Yani kanserojen etkisinin 
olmadığı söylenebilir. Gıda ve İlaç Organizasyonu 
(FDA) tarafından gıda katkı maddesi olarak kabul 
edilmez. Ancak daha fazla çalışmaya da ihtiyaç 
vardır. Genel kanı stevianın herhangi bir sağlık 
sorununa yol açmadığı yönündedir.

• Şeker Alkolleri (maltitol, ksilitol, sorbitol ve 
eritritol): Şekerden üretilen organik bileşikler-
dir. Yapay tatlandırıcıların aksine büyük oranda 
mikrobiyotayı olumlu yönde etkilemekte ve bir 
prebiyotik gibi davranmaktadır. Kan şekerini, 
insülin seviyelerini ve kolesterol seviyelerini 
etkilememektedir. Fazlası diyare gibi sorunlar 
yaratabilmektedir.

• Agave Şurubu, Akçaağaç Şurubu, Bal: Besin 
değerleri daha yüksek, vitamin mineral içerikli 
doğal şeker kaynaklarıdır. Vücuda enerji verir-
ler, yani kalori değerleri yapay tatlandırıcılara 
göre yüksektir.

Eklenti şekerin zararları göz 
önünde bulundurulunca tatlan-
dırıcılar bir çözüm ortağı olarak 
karşımıza çıktı. Fakat zamanla 
yapılan çalışmalar doğal tatlan-
dırıcıları bir nebze haklı çıkarsa 
da yapay tatlandırıcılar için 
gözümüzü korkutan gerçekler 
de söz konusu. 

Yapay tatlandırıcılar ve kanse-
rojenik etki: Stanford Üniversite-
si’den Ellwein ve Cohen tarafından 
sıçanlarda yapılan bir çalışmada 
sakkarinin mesane kanseri 
yapabildiği ortaya konmuştur. 
Farklı çalışmalarda sıçanlarda 
kemik iliği hücrelerinde DNA kırıl-
malarını indüklediği görülmüştür. 
Erkek ve dişi sıçanlarda yapılan 
bir çalışmada fetal hayatın 12’inci 
gününden doğal ölüme kadar as-
partam ile beslenen hayvanlarda; 
malign (kötü huylu) tümörlerin 
oluştuğu, erkek ve dişilerde löse-
mi ve lenfoma meydana geldiği 
saptanmıştır. Bu nedenle yapay 
tatlandırıcıların hem kanseroje-
nik hem de mutajenik etkisinin 
bulunduğu söylenebilir. 

2005 yılında İtalya’da bir enstitü 
tarafından yayınlanan araştırma 
raporunda ise aspartamın kan-
sere neden olduğu açıklanmıştır. 
Fakat Avrupa Gıda Güvenliği 
Kurumu (EFSA), sonradan aspar-
tamın rahatlıkla tüketilebileceğini 
belirtmiştir. Diğer bir taraftan 
FDA’nın aspartamın güvenliği ile 
ilgili verdiği raporun kuşku barın-
dırdığı da belirtilmektedir.

Bazı çalışmaların tamamen 
karsinojenik etkiyi arttırdığını 
ifade etmesi, sonrasında farklı ça-
lışmalarla reddedilmesi firmaların 
müdahelesi olduğu şüphesini 
doğurmaktadır.

Ancak insanlarla ilgili yapılmış 
çalışmalar henüz yetersizdir. Bu 
nedenle net bir kanıya varılama-
mıştır.

Yapay tatlandırıcıların kilo 
verme üzerinde etkisi: Bazı 
çalışmalara göre, tatlandırıcı 
içeren besinlerin kalori içeriği 
düşük olsa da tokluk hissinin 
düşük olması, diğer öğünlerde 
alınan kalorinin fazla olması ne-

deniyle kilo kaybı sağlamayacağı 
yönündedir. 

Liverpool Üniversitesi araştırmacı-
ları tarafından yapılan araştırmada; 
insan vücudunun kalorisiz yapay 
tatlandırıcılarla gerçek şekeri ayırt 
edemediği için bu tatlandırıcıla-
rın da aynı şeker gibi, glikozun 
emildiği bağırsaklardaki sensörleri 
harekete geçirerek şekerle aynı 
etkiyi gösterdiği belirtilmiştir.

Yapay tatlandırıcılar ve diyabet: 
Diyabetik bireyler için uygun bir 
alternatif olarak kabul edilse de 
uzun vadeli kullanımları tip 2 
Diyabet riskini arttırabilir. Tatlan-
dırıcılar, vücut tarafından şeker 
gibi kabul edildiği için insülin 
salgılanmasına yol açar. İnsülin 
çevrede şeker bulamadığı için 
bireyde hipoglisemi ortaya çıkar. 
Hipoglisemi acıkma hissi yaratır 
ve daha fazla yeme ihtiyacı doğar. 
Bunun sonucu olarak da insülin 
direnci meydana gelir. 

Yapay tatlandırıcıların bağır-
sak florası üzerindeki etkisi: 
Bağırsak mikrobiyotasındaki 
bozulma obezite ve insülin 
direncinin gelişmesine sebebiyet 
verebilmektedir. Mikrobiyatanın 
hasara uğrayıp insülin direncine 
yol açabileceğini gözlemlemiştir. 
Çalışmanın sonucunda, bakteri 
sayılarının ve tiplerinin değiştiğini, 
probiyotik bakterilerden azalma-
ların olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Dünya Sağlık Örgütü yapay 
tatlandırıcıların hamilelerde 
kullanım dozunu 2,5 mg/kg/gün 
olarak belirtmesine rağmen daha 
sonra sakkarinin epitel dokuda 
yapısal değişikliğe sebep olacağı 
ve anneden bebeğe geçip birikim 
yapacağı tespit edilerek hamile-
lerde kullanımı yasaklanmıştır. 

Genel sonuç ise şöyle ifade 
edilebilir; Yapay tatlandırıcılar 
her ne kadar onay alsa da kuşku 
duyulan noktalar vardır. Bu ne-
denle sağlıklı beslenme sürecinde 
kullanılmaları uygun değildir. 
Doğal tatlandırıcılar bu konuda iyi 
bir alternatif olabilir. Dengeli bir 
beslenme programı ve egzersiz 
planı ile sağlıklı yaşam müm-
kündür.  
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ünümüzde futbol 

bütün dünyada 

kitleleri peşinden 

koşturan sporların 

en başında geliyor. Böyle 

olması beraberinde çok 

büyük bir rant ve paranın 

döndüğü bir sektör 

olmasını da kaçınılmaz bir 

hale getiriyor. Bu durumu 

kendilerine avantaj haline 

getiren birçok uluslararası 

firma, reklam ürün tanıtımı 

ürünlerinin daha çok 

tanınıp satışlarını artırmak 

için futbol dünyasını 

kullanıyorlar.

Büyüklerin Transfer Pazarı Analizi"nde, 
1 Haziran-1 Eylül 2018 döneminde 
gerçekleşen transferlere ilişkin bilgiler 
verildi. Buna göre Avrupa pazarının en 
önemli ligleri İngiltere, İspanya, İtalya, 
Almanya ve Fransa olarak açıklandı. 

Dünya genelindeki istatistiklerin yer 
aldığı bir analize göre, yaz transfer 
döneminde toplam 8 bin 401 transfer 
yapıldı. Bunların %59,1'i sözleşmesi 
biten oyuncularla, %15,7'si bonservis 
bedeliyle, %13,8'i kiralamayla, %11,4'ü 
ise kiralamanın ardından kulüplerine 
dönen oyuncularla gerçekleşti. Ku-
lüpler, bu transferler için yaklaşık 5,44 
milyar euro harcayarak yaz transfer 
dönemi rekorunu kırdılar. 5 büyük 
ülke ise, transfere 4,21 milyar euro 
harcayarak piyasanın toplam hacminin 
%77,5'ini elinde tuttu.

Transfere en fazla harcamayı, 1,44 
milyar euro ile önceki sezonlarda 
olduğu gibi İngiliz takımları yaptı. 

Geçen yaz transfer sezonuna oranla 
daha fazla harcama yapan ülkeler ara-
sında İtalya (%74,7) ve İspanya (%42,2) 
öne çıkan ülkeler oldu. Bunun yanında 
futbolu yöneten FİFA’nın bütçesi de 1 
milyar euro oldu.

Çeşitli araştırmalar, bu durumun her 
yıl daha da katlanarak büyüyeceği 
konusunda hemfikir.

16 Milyar Euroluk 
Avrupa Pazarı
Bugün Avrupa futbol pazarının 
büyüklüğü 16 milyar euroya erişti. Bu 
büyüklüğe erişilmesi Avrupa Futbol 
Federasyonları Birliği’nin (UEFA) 
gelirlerini de arttırıyor. Yıllık 1,5 milyar 
euroluk bir gelire ulaşan UEFA bu 
paranın %80’ini Avrupa kulüplerine 
dağıtıyor. 

UEFA’nın 1991 yılındaki geliri 15 
milyon euro civarındayken ve sade 18 
kişi çalışırken, bugün dev bir ekonomi 
endüstrisi haline geldi. Günümüzde 
500 kişinin çalıştığı UEFA’nın yıllık 
geliri 1,5 milyar euro’yu buluyor.

Avrupa’nın önde gelen takımlarının 
bütçeleri de bugün neredeyse pek çok 
ülkenin bütçesinden yüksek. Kulüp-
ler elde ettikleri gelirlerin önemli bir 
bölümünü sponsorlardan sağlıyorlar. 
Dünyada sponsorluk harcamaları yılda 
yaklaşık 25 milyar euroyu buluyor. 
Bunun %65’i spor organizasyonlarına 
yapılan harcamalardan oluşuyor.

Dünya hacminin %77,5'i 
beş büyüklerin elinde 
Son olarak, FIFA'nın Uluslararası 
Transfer Eşleştirme Sistemi'nden 
(ITMS) faydalanarak hazırladığı "5 

Yapılan araştırmalar, 
dünyada futbol endüstrisinin 
büyüklüğünün, transferlerle 
yaklaşık 200 milyar euroya 

eriştiğini ortaya koyuyor.

Bu dev endüstri, bugün dünya 
nüfusunun 7,8 milyar olduğunu 

göz önüne alırsak, tüm dünyada 
yaklaşık 1 milyar insanı istihdam 

ediyor. Yani her 8 kişiden biri 
geçimini futboldan sağlıyor.

Şirketleşen ve borsaya açılan 
futbol kulüplerinin değerleri 

milyar eurolar düzeyine yaklaştı. 
Dünyanın en zengin futbol takımı 
olan Barcelona 1,14 milyar euro, 

Manchester City 1,06 milyar 
euro, Real Madrid 969 milyon 
euro, Manchester United 855 

milyon euro, Bayern München 
828 milyon euro değerinde.

Mustafa Aktaş
Eski Futbolcu

m.aktasch@gmail.com

1,14 
Milyar Euro

1,06 
Milyar Euro

969
Milyon Euro

855
Milyon Euro

828
Milyon Euro
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iPhone veya iPad’inizde farklı bir kamera 
uygulaması arayışındaysanız, Polarr Photo 
Editor uygulamasını sizin tam isteğinize 
göre bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.

Birçok farklı gelişmiş ayar seçeneği sunan 
fotoğrafçılık uygulaması Polarr Photo Edi-
tor ile eşsiz çalışmalara imza atabilirsiniz.

AR Ruler uygulaması 
çevrenizde yer alan tüm 
nesneleri rahatlıkla ölçe-
bilmenize olanak sağlıyor. 
Ayrıca bu uygulamada 
hesap makinesi, gürültü 
algılama, pusula gibi 
birçok farklı kullanışlı 
özellikte iOS kullanıcılarını 
bekliyor.

Phocus Portrair Mode Editör fotoğraflarınızın arka 
planını otomatik olarak blurlayabileceksiniz. Bu 
uygulamada yer alan Portrait Lighting ve Mono 
Lighting özellikleri sayesinde IPhoneX’daki gibi 
benzersiz fotoğraflar oluşturabileceksiniz.
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M
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İş yerinde takım elbise 
gibi resmi kuralınız 

bulunmuyorsa spor 
ayakkabıdan kot pantolona 

kadar her bir parça sizin 
için işte giyilebilecek bir 

ürüne dönüşür. Ancak 
tarzınızı daha etkileyici bir 
hale getirmek istiyorsanız 

kıyafetlerinizde küçük 
değişiklikler yapmanız 

şart. İşte kadın yöneticiler 
ve girişimcilerden günlük 

iş kıyafetleri üzerine stil 
önerileri…
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	BEYAZ SPOR AYAKKABI GİYİN
Son zamanlarda herkesin iş kıyafetinin fazlasıyla günlük 
bir tarza yöneldiği için beyaz spor ayakkabı önerisinde 
bulunabiliriz.

Etek ya da elbiseyle giyilen beyaz spor ayakkabısı son 
derece temiz bir görüntü sunarken bu tarz, kişiyi iş 
yerinde profesyonel ve taze gösterir.

Beyaz spor ayakkabıyı kırmızı bir rujla 
tamamlayabilirsiniz.

	ÜÇÜNCÜ PARÇA EKLEYİN
Kot pantolon ve tişört günlük giyim denildiğinde herkesin 
aklına gelen ilk iki parçadır. Ancak iş yerindeyken 
bu kombininize bir blazer ya da deri ceket eklemeyi 
düşünebilirsiniz. Bu eklemeler küçük olsa da üzerinizde 
iyi yönde bir değişiklik yaratır. Tek bir parça bile tüm 
stilinizi değiştirebilir.

	TEK RENK GİYİNİN
Üstünüze ve altınıza aynı renkte kıyafet giymek pek de 
sıkıcı olmayabilir. Modacılar tek renk giyinmenin son 
derece şık olduğunu ve bu durumun kurtarıcı olduğunu 
savunuyorlar.

	BLAZER CEKET VE TOPUKLU GİYİN
Giydiğiniz kıyafet ne olursa olsun blazer ceket ve topuklu 
bir ayakkabı tüm görünüşünüzü anında değiştirir. 
Özellikle önemli bir toplantınız varsa ve ne giyeceğinizi 
bilemiyorsanız bu ikili sizi kurtaracaktır. İşinizi büyütmede 
siyah blazer ceketinizin önemi büyük.

	BENZERSİZ BİR AKSESUAR OLSUN
Günlük kıyafetinizi aynı zamanda şık görünen bir iş 
kıyafetine dönüştürmek istiyorsanız son derece ufak bir 
hamleyle de bunu başarabilmeniz mümkün: Aksesuar 
kullanarak! Şık görünmek istediğinizde aksesuarlarınızı 
takmanız yeterli. Her kıyafete uyacak o eşsiz takıyı 
bulun ve günlük kıyafetinizi bir anda benzersiz bir iş 
kombinasyonuna dönüştürün.

	KALİTELİ BİR TAYT ALIN
Kendinize güzelce dokunmuş ve kaliteli kumaşa sahip 
siyah bir tayt alın. Ama bunu spor kıyafetlerinizle 
karıştırmayın. şık bir bluz, tayt ve kısa botlarla son 
derece iyi bir kombinasyon yaratmak mümkün. Bu 
kombinasyonla rahatlığınızdan ödün de vermemiş 
olacaksınız.

49



50 15 Kasım 2018 / Sayı 63

Ot
om

ob
il

50 15 Kasım 2018 / Sayı 63

Markanın bir diğer SUV modeli olan T-Roc’tan 
daha kısa boyutlarıyla şehir içi kullanıma uygun 

ve kompakt bir otomobil olan T-Cross, 4.11 metre 
uzunluğa ve 2.56 metrelik dingil mesafesine sahip. 

Hacmi 385 litre ile 1281 litre arasında değişen bir 
bagajı bulunan T-Cross'un daha önce üst segment 

otomobillerde karşımıza çıkan pek çok sürüş destek 
sistemine sahip olduğu açıklanıyor. 

Yaya Algılama Sistemi ve Şehir İçi Acil Fren Destek 
özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı, otomobilin 

şeritte kalmasına yardımcı olan Şerit Takip Asistanı, 
Yokuş Kalkış Asistanı, Proaktif Yolcu Koruma 

Sistemi ve entegre Arka Trafik Uyarısı özelliğine 
sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme 

Asistanı, otomobilin donanım özellikleri içerisinde 
opsiyonel olarak yer alıyor. Bunlara ek olarak, 

Yorgunluk Tespit Sistemi, Adaptif Hız Sabitleyici ve 
Paralel Park Asistanı seçenekleri de bulunuyor.

Benzinli ve dizel olmak üzere, farklı motor 
seçeneklerine sahip T-Cross’un, benzinli ve üç 

silindirli olan 1.0 TSI motorları, sırasıyla 95 bg ve 115 
bg güç üretiyor. En üst seçenek olan dört silindirli 

1.5 TSI motorun gücü ise 150 bg. Otomobilin 
ayrıca, 95 bg gücünde 1.6 TDI dizel motor 

seçeneği de bulunuyor. Tüm motorların en 
güncel Avrupa emisyon standartlarına uygun 

olduğu açıklanıyor.

Volkswagen, 
şehir içi 
kullanımı için 
geliştirdiği 
T-Cross 
modelini 
tanıttı.
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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

T
ıpkı 5 kapılı i30 N gibi bu otomobilin 
de gövdesi de sportif N detaylarıyla 
donatılmış durumda. Yeni ızgara, yeni 
tamponlar, bagaj kapağına entegre 

spoyler, alçaltılmış yükseklik ve çift egzoz 
çıkışıyla karakterini ortaya koyan i30 Fastback 
N'in iç tasarımı da gayet şık ve sportif. Kırmızı 
dikişli N direksiyon simidi, N logolu koltuklar 
ve vites topuzu içerideki sportif dokunuşlar 
olarak karşımıza çıkıyor.

i30 Fastback N iki farklı güç seçeneğiyle 
sunuluyor. Turbo beslemeli 2.0 litrelik motor, 
250 ve 275 beygir güç üretirken, fabrika 
verisine göre ortalama 7.1 lt yakıt tüketim 
değeri sunuyor. Tabii ki böyle bir otomobilde 
performans verileri daha önemli ve i30 
Fastback N de bu konuda oldukça iddialı 
görünüyor. N motorunun her iki güç seçeneği, 
353 Nm maksimum tork değeri sunarken, 
250 beygirlik model 0’dan 100 km/s hıza 6.4 
sn, performans paketli 275 bg versiyon ise 
6.1 sn’de ulaşabiliyor. Her iki seçenek N Grin 
Control sistemiyle donatılırken, otomobilde 5 
farklı sürüş modu bulunuyor. Direksiyondan da 
seçilebilen bu modlar, "Eco, Normal, Sport, N 
ve N Custom" olarak adlandırılmış. 

Hyundai, i30'un yeni gövde tipin de 
performans odaklı N versiyonunu 
tanıttı. 
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 R
eh

be
ri

M
inyatür 

özelliklerde 

sergilenen 

dağları, tren 

yolları, teleferikleri, 

köprüleri, gölleri, 

gem
ileri, ülkenin 

yöresel kültürünü 

yansıtan değişik 

özelliklerdeki evleri, 

şatoları, tarihi 

kiliseleri ve yapıları 

ile adeta İsviçre'yi 

turlam
ış hissine 

kapılacaksınız.
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Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

Yönetmen Barbara Miller bütün 
olumsuzluklara karşı kadın mücade-
lesinin enerji dolu neşeli ve umutlu 
yanını bu harika kadınları kamerayla 
kaydederken şu mesajı yollamayı 
önemli buluyor; "Durum neredeyse 
bütün dünyada ve sistemlerde kötü. 
Ancak bu yapıları değiştirme şansına 
da bu harika kadınlar olduğu sürece 
sahibiz."

Toplumun, dinsel yapıların kadınla-
rın varlığını cinsiyetlerini sınırlayıcı, 
reddedici yönüne karşı mücadeleyi 
yükselten kadınların birçok şeyi göze 
almak zorunda kaldıklarına vurgu 
yapıyor film.

Kadınlar bu yapıları reddettiğinde 

önce çevrelerinden dışlanıyorlar, 

halkın gözünde küçük düşürülüyorlar, 

karalanıyorlar, izleniyor, ceza tehdit-

leri alıyorlar ve hatta ölümle tehdit 

ediliyorlar.

Bütün bunlara karşı mücadelelerin-

de yaşam enerjilerini ve neşelerini 

yitirmeden cesurca fikirlerini savunan 

kadınları bu beş örnekle dile getiren 

Miller çağımızın utanılacak çok önemli 

bir sorununa dikkati çekiyor ve onlar 

adına bir anıt dikiyor.

Bu ay izleyicilerimize-okurlarımıza 
iki kadın filmi öneriyorum. Özellikle 
Türkiye'de yoğunlaşan kadın düşmanı 
politikalara ve şiddete karşı küçük 
bir nefes olması dileğimizle sorunun 
sadece Türkiye’de değil, neredeyse 
her yerde değişik biçimlerde ortaya 

çıktığına yönelik en aktüel katkı rejisör 

Barbara Miller'den geliyor.

Female Pleasure beş kadının müca-

delesine yoğunlaşıyor. Topluma ve 

dinsel arkaik-patriarkal yapılanma-

lara karşı beş kıtadan beş cesur, zeki 

ve kendine güvenli kadının- Deborah 

Feldman, Leyla Hüssein, Rokude-

nashiko, Doris Wagner- sarsılmaz 

mücadelelerini takip eden film aslında 

toplum ya da dinsel yapılar değişse 

de hepsinde ortak özellikleri ortaya 

koyuyor.

Female Pleasure (Kadınların Zevki)

Yönetmen : Barbara Miller

Yapım Yılı : 2018

Ülke : Almanya

Türü : Belgesel

Süre : 101 dakika

Oyuncular : Deborah Feldman, Leyla Hussein, 
Rokudenashiko, Doris Wagner, Vithika Yadav

Fragman

Si
ne

m
a

Barbara Miller
Yönetmen
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Rejisör Lukas Dhonte ilk filmiyle 
haklı biçimde Cannes ile ödül-
lendirildi. Konunun taşıdığı bütün 
tuzaklardan filmini korumasını 
bildiğini gösterdi. Trans bir gencin 
kavuşmak istediği cinsiyete 
dönüşümünün anlatıldığı filmde, 
çevresinin tepkilerini problem 
olarak göstermekten kaçınan 
Rejisör, böylece Lara'nın (Victor 
Polster) içsel yolculuğuna yoğun-
laşmamızı sağlıyor.

Film 16 yaşındaki Lara ve aile-
sinin büyük bir kente (Belçika) 
taşınmasıyla başlıyor. Taşınmala-
rının nedeni ise Lara'nın ülkenin 
en önemli Bale okuluna kabul 
edilmesi. 

Babası son derece anlayışlı bir 
adam ve Lara yine bunalımlar 
içindeyken kızına şöyle sesleniyor; 
"Bana göre sen zaten çok güzel 
bir kızsın, ama tam bir kadın 
olmak için henüz çok gençsin."

Evet her şey yolunda gibi gö-
rünse de Lara için yeterince hızlı 
değil. O bir an önce hormonal 
tedaviye başlamak istiyor. Başla-
dığında da çabucak göğüslerinin 
çıkmasını bekliyor, bir an önce 
erkeklik organının kaybolmasını 
diliyor, hemen tam bir kadın ol-
mak istiyor, bu gerçekleşmeyince 
kederleniyor ve kimseye göster-
mediği melankolisini odasında 
tek başına yaşıyor. 

Rejisör, sadece trans birinin 
sorunlarının filmine sıkıştırılma-
sına izin vermiyor. Kahramanımız 
aynı zamanda balerin de olmak 
istediği için bütün balerinlerin 
çektiği çileyi Lara da misliyle 
çekiyor. Diğer kızlar vücutlarını 
esnetme çalışmalarında ondan 
daha az acı çekiyorlar. Ne de olsa 
Lara diğerlerinden daha büyük 
bir vücuda sahip. Lara bir yandan 
kafasındaki kız cinsiyetine 
ulaşmaya çalışırken diğer yandan 
da vücudunu bir balerinin olması 
gereken forma sokmaya çabalı-
yor. Burada ayak parmaklarının 
kanaması değil sadece sorun 
olan, Lara tam dönüşü sağla-
maya çalışırken düşüyor kalkıp 

tekrar deniyor, tekrar ve tekrar 
deniyor. Vücuduyla bu savaşı-
mının sadece fiziksel olmadığını 
seziyor ve sezdiriyor bize bu 
karakteri mükemmel bir biçimde 
canlandıran Victor Polster. 

Diğer balerin kızları rahatsız et-
memesi hem de fiziksel cinsiye-
tinin belli olmaması için erkeklik 
organını bantlarla yapıştıran Lara, 
bu bantları çıkarırken çok büyük 
bir acı çekiyor ve vücudunda 
bundan dolayı yaralar açılıyor. 
Ancak doktorunun ikazlarına 
rağmen Lara kendini bantlamak-
tan vazgeçemiyor.

Küçük kardeşi onu kızdırmak 
için önceki adı ile -Victor- diye 
seslenmesi dışında çevresindeki 
insanlardan olumsuz bir tepki 
görmüyor Lara. Bir de pijama 
partisinde diğer kızlar ondan 
erkeklik organını göstermesini 
istiyorlar ama bu aslında hemen 
her çocuğun yaşayabileceği 

ergenlik çağındaki çocukların 
diğerlerinin duygularını pek de 
iplemedikleri anlamında bir şey, 
tabii Lara için etkisi daha çok 
yıkıcı oluyor. Çünkü o böyle bir 
şeye hiç hazırlıklı değil.

Son sahnesini anlatarak bütün 
zevkinizi almak istemiyorum 
ama buranın filmin en zayıf 
noktası olduğunu belirtmeden 
geçmeyelim. Filmin duygu 
bütünlüğünü, nedenselliğini ve 
karakteri hiçe sayan bir son keş-
ke tercih edilmeseydi. Özellikle 
de balerinlerin sahnelerinde, çok 
başarılı bir kamera yönetimi filmi 
daha da parlak hale getiriyor. Bu 
güzel filmi sakın kaçırmayın!

Girl (Kız)

Yönetmen : Lukas Dhont

Yapım Yılı : 2018

Ülke : Fransa

Türü : Dram

Süre : 105 dakika

Oyuncular : Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart, 
Tijmen Govaerts, Katelijne Damen, Valentijn Dhaenens

Fragman
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Cuma

Noel öncesi günlerde yetişkin ve çocuklar 
Bürkliplatz’ta mum yapabilirler. Biraz zaman 
ayırın ve düşüncelere dalıp tadını çıkarın. Her gün 
10:00-20:00. 

Yer: Bürkliplatz, Musikpavillon, www.
zuercherkerzenziehen.ch

Mum Yapımı (09.11.-23.12.)

16 Kasım

Pazartesi

Pazar Perşembe

Perşembe

"Sogar theater" bugün tiyatro oyunu "Blind 
Date"i okuyor. "Blind Date"-uygulamasını 
bulan iki arkadaş hakkındadır. Oyun henüz 
tamamlanmamıştır. Seyirciler bir oyunun 
oluşturulmasına dair bir fikre sahip olur ve 
sonunda yazarla tartışma yaparlar. Giriş ücretsiz

Saat:19:00. 
Yer: sogar theater. Josefstr. 106, Zürich, www.
sogar.ch 

Ayın her son Pazar günü Kanzleiareal’de davul 
çalmak için bir daire oluşturuluyor. Afro-
Brezilyalı "Congado" gibi ritimleri vurabilirsiniz. 
Yeni başlayanlar ve çalışmış olanlar gelebilirler. 
Katılım ücretsiz. 

Saat: 15:00-18:00. 
Yer: Kanzleiareal, Spielbaracke. Langstr. 34, 
Zürich, www.stadt-zuerich.ch/spielbaracke

"Dschané" müzik grubu şarkıları ile Roma’nın 
hikayelerini anlatıyor. Sonsuz yaşam yolculuğu ve 
aşk hakkında hikayeler. 

Kapı açılışı 19:30, Konser 20:00. 

Yer: GZ Buchegg, Saal. Bucheggstr. 93, Zürich, 
www.folkclub.ch

Her Salı ve Perşembe günü Gessnerallee’de bir 
yoga dersi yapılmaktadır (oda tabelalandırılmıştır). 
Gardırop bulunmamaktadır, yoga mattenizi yanınızda 
getirmeniz rica olunur. 

Giriş: 5.-CHF.

Saat: 09:00-10:00. 

Yer: Gessnerallee. Gessnerallee 8, Zürich, www.
gessnerallee.ch/mitmachen/yoga/

Bir Tiyatro Oyunu Okuması

Roma’nın ŞarkılarıDavul Çalmak

Herkes İçin Yoga

19 Kasım

25 Kasım 29 Kasım

22 KasımOYUN

MÜZİK KONSER

Çarşamba

Bugün, beş yaşından itibaren, çocuklar için müzik 
eşliğinde bir tiyatro yer alıyor.
Konu: Tim, büyük babasından, sır dolu bir paket 
alır. Pakette bir deniz kabuğu ve bir mektup 
vardır. Tim, arkadaşı Mara ile birlikte büyük bir 
maceraya atılır. 
Giriş ücretsiz. Diğer tarih ve yer bilgileri: www.
abendsfrueh.ch.
Saat: 15:00. 
Yer: GZ Riesbach. Seefeldstr. 93, Zürich

Çocuklar İçin Tiyatro

21 Kasım TİYATRO

Cuma

Ödüllü film "La notte di San Lorenzo" (İtalya, 1982) 
gösterilecek. Film, 1944 yazında bir akşam, bir grup 
köylünün köylerinden Toskana’ya göç etmelerini 
konu alıyor. Hikaye gerçekçi olduğu kadar masalsı da. 
Sonunda bir apero ve psikolog Verena Kast ile söyleşi 
yer alıyor. Giriş ücretsiz.

Saat:18:30. 
Yer: Hirschli. Hirschengraben 7, Zürich, www.hirschli.
net

23 Kasım FİLM
Cumartesi

Bütün kadınlara: Futbol oynamayı seviyor 
musunuz? Her Cumartesi 13:30-15:30 (bayram 
günleri hariç) bayanlardan bayanlara bir 
antrenman yer alıyor. Spor kıyafetlerinizi ve salon 
ayakkabılarınızı beraberinizde getirin. 
İlk antrenman için başvuru Mahtab’a (078 882 
45 40) veya Stephi’ye (079 747 05 62) yapılabilir. 
Katılım ücretsiz. 
 
Yer: Turnhalle Kornhaus. Limmatstr. 176. Zürich

Kadınlar İçin Futbol

24 Kasım SPOR

SPOR

Pazar

"FocusTerra" müzesinde çocuklar (6 yaşından 
itibaren), müzik eşliğinde güneş ve ay hakkında 
masallar dinliyorlar. Sonunda tüm aileler güneş 
sistemi konusunda deneyler yapabilirler. Katılım 
ücretsiz.

Saat:14:00-16:30. 
Yer: focusTerra. Sonneggstr. 5, Zürich, www.
focusterra.ethz.ch

Güneş ve Aya Dair Masallar

18 Kasım MÜZE
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Malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 soğan, 200 

gr kıyma, 2 su bardağı doğranmış mantar, 1 havuç, 

1 kereviz, 1 patates, 2 domates, 1 su bardağı doğ-

ranmış lahana, tuz, karabiber, kırmızı pul biber, 1 çay 

kaşığı rendelenmiş muskat cevizi, 8 su bardağı su 

Terbiyesi için: 1 yumurta sarısı, 1 limon suyu

Üzeri için: 3 yemek kaşığı kıyılmış Frenk maydanoz

Hazırlanışı: Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Küp 

doğradığınız soğan ve kıymayı ekleyip kıyma suyunu 

çekinceye kadar soteleyin. Kıyma suyunu çektiğinde 

mantarları ila
ve edip sotelemeye devam edin. 

Küp doğradığınız havuç, kereviz, patates, domates 

ve lahanayı sırasıyla ekleyin. Tuz ve baharatlarla 

tatlandırıp suyunu ilave edin. Sebzeler yumuşayın-

caya kadar pişirin. 

Terbiyesi için, ayrı bir kapta yumurta ve limon suyu-

nu çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe kadar ekle-

yerek terbiyeyi ısıtın ve çorbaya ekleyip karıştırın. 

Daha sonra da ocaktan alıp, üzerine ince kıyılmış 

Frenk maydanozu serperek sıcak servis yapın.

Kıymalı Mantar Çorbası

58 15 Kasım 2018 / Sayı 63
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Malzemeler: 500 gr kemikli koyun kol eti, 1 

çay bardağı aşurelik buğday, 1 su bardağı yeşil 

mercimek, 1 çay bardağı nohut, 10 su bardağı 

su, 10 patlıcan başı kurusu, 30 gr tereyağı, 2 

soğan, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 çorba 

kaşığı kişniş, 1 tatlı kaşığı pulbiber, 1 tatlı kaşığı 

karabiber, tuz

Hazırlanışı: Buğdayı ve nohudu ayrı kaplarda 

bir gece öncesinden suda bekletin. Ertesi günü 

bol suyla yıkayıp süzün.

Etleri yıkayıp süzün. Yağsız olarak geniş bir 

tencerede suyunu çekinceye kadar kavurun. Su, 

patlıcan başı kurusu, mercimek,

aşurelik buğday ve nohudu ilave edin. 

Pişirme sırasında üzerinde biriken köpükleri 

süzgeç yardımıyla ayırarak nohut ve buğday 

yumuşayıncaya kadar pişirin.

Soğanları temizleyip kıyın.Tereyağını ayrı ten-

cerede eritip salça ve soğanları kavurun. Tuz ve 

baharatı ilave edip tatlandırın.

Ocak tan alıp etli yemeğin içine ilave edin. 10 

dakika daha pişirip ocaktan alın ve sıcak bir 

şekilde servis edin.

Habanisk 

Malzemeler: 250 gr çiğ kadayıf, 100 gr eritilm
iş tereyağı

Şurup için: 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su

Dolgu için: 1 poşet hazır supangle, 1.5 su bardağı süt, 1 su bardağı çiğ krema

Üzeri için: Toz Antep fıstığı

Hazırlanışı: İlk olarak şurubu hazırlayın. Toz şeker ve suyu tencereye alın. Orta ateş üzerinde 

şeker eriyinceye kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın, 5 dakika kaynatıp ocaktan 

alın ve soğumaya bırakın.

Dolguyu hazırlamak için süt ve kremayı bir tencereye alın. Üzerine supangle poşetini 

boşaltın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp 2-3 dakika 

daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve soğuğuncaya kadar karıştırın. 

Buzdolabında 1 saat bekletin.

Kadayıfları geniş bir tepsiye alın, eritilm
iş tereyağını üzerine gezdirerek dökün, elinizle alttan 

üste doğru fazla ezmeden karıştırarak yağın kadayıfların her tarafına eşit şekilde dağılmasını 

sağlayın. 

Kadayıftan bir miktar alıp muffin kalıbının bölmelerine yerleştirin ve önceden ısıtılm
ış 180 

derece fırın
da üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarttığınız kadayıfın ilk sıcaklığı 

geçince soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbetini çekmiş tatlıların ilk katlarını servis tabağına 

sıralayın.

Supangleyi krema sıkma torbasına doldurup servis tabağındaki kadayıfların üzerine sıkın. 

İkinci kat kadayıfları üzerlerine yerleştirin. 

Kadayıfların üzerlerine 1 tatlı kaşığı supangle koyup, toz Antep fıstığı serperek servis yapın.

Supangeleli Kadayıf Tatlısı 
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Bir varmış, bir yokmuş. 
Büyük bir orman-

da yüzlerce tür hayvan 
yaşarmış. Ormandaki 
milyonlarca hayvanın her 
biri farklı bir özelliğe sa-
hipmiş. Ormanda yaşayan 
fare, kendini çok beğenir 
ve diğer hayvanlara ken-
dini övüp dururmuş. Deve 
ise arkadaş canlısıymış ve 
kimseyi kırmak istemez-
miş.

Bir sabah, deve ile fare 
yolda karşılaşmış. Fare, 
devenin kimseyi kır-
mak istemediğini ve çok 
arkadaş canlısı olduğunu 
biliyormuş. Onun yularını 
elime alsam, deve buna 

sonra hatasını fark etmiş. 
"Deve kardeş, ben sana ve 
diğer hayvanlara üstünlük 
taslamaya çalıştım, beni 
affet." demiş. 

Farenin pişman olduğunu 
gören deve onu affetmiş 
ve demiş ki: "Biz bu or-
manda hep birlikte yaşıyo-
ruz. Hepimizin farklı özel-
likleri var. Örneğin sen 
çok hızlı bir hayvansın, 
oysa ben yavaşım. Ancak 
ben de büyük ve güçlüyüm 
oysa sen küçük ve güçsüz-
sün. Hiçbirimiz diğerimize 
üstünlük taslamamalıyız. 
Hepimiz eşitiz." Devenin 
bu sözlere hak veren fare, 
"Haklısın deve kardeş, he-
pimiz eşitiz ve hiçbirimiz 
diğerimize üstünlük tasla-
mamalıyız" demiş. Deve ile 
fare yan yana yürüyerek, 
evlerine dönmüşler. Fare, 
o günden sonra hiç kimse-
ye üstünlük taslamamış.

mu anlamış ve farenin 
üstünlük tasladığını 
fark etmiş. Fare "Ben 
çok güçlü ve önemli bir 
hayvanım. Koskoca de-
veyi yularından tutmuş, 
götürüyorum" diyerek 
böbürleniyormuş. Deve 
bu durumu anlayınca çok 
üzülmüş ve fareye bir 
ders vermek istemiş.

Fare elinde devenin yuları 
yürürken, deve dereyi 
göstererek, "Fare kardeş, 
dere kenarına gidelim." 
demiş. Fare bunu hemen 
kabul etmiş. Dereye doğru 
yürümeye başlamışlar. 
Derenin kenarına gelince, 
deve fareye şöyle demiş: 
"Hadi fare kardeş, yula-

rımdan tut da, derenin 
karşısına geçelim." 
Fare bunu duyun-
ca afallamış. "Ben 
burada yüzemem, çok 
korkarım. Bu derede 

boğulurum." demiş. 

Deve devam etmiş: "Ey 
yüce fare, sen ki bu or-
mandaki en güçlü faresin 
ve benim yol gösteri-
cimsin. Sen bu dereden 
korkamazsın." Fare bu 
durumda ne yapacağını 
bir süre düşünmüş ve 

hiçbir şey demez diye 
düşünmüş. Deveye dönüp 
şöyle demiş: 

"Deve arkadaş, bu yolu 
seninle yürüdüğüm için 
mutluyum. Acaba yularını 
elime alıp önden gitsem 
ne dersin?" Deve bu soru 
karşısında çok şaşırmış. 
Ancak fare o kadar istekli 
bakıyormuş ki, deve onu 
kıramamış. "Tamam fare 
arkadaş." demiş. 

Fare önde, deve arkada 
yürümeye başlamışlar. 
Ormanda onları gören 
diğer hayvanlar şaşkınlık 
içinde bakıyorlarmış. Deve 
ilk anda olanların farkına 
varmamış. Fakat diğer 
hayvan- ların tuhaf 
bakış-
larını 
görünce 
du-
ru-

Fare ile Deve Masalı
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Feldbergstrasse 33

4057 Basel

061 691 24 71

www.muzik-kitap.com

info@muzik-kitap.com

Hayat ne biriktirir bizim için?

Kırık dökük aşklar, yaşanmamışlıklar, 
olmamışlıklar, bir çocukluk anısına 

teğellenmiş hüzünler, aşkın sonsuz 
bekleyişleri, ayrılıklar, kentler, köyler, 
yollar, rüzgârlar, gündoğumları, biraz 

keder, biraz da neşeyle çatılmış evler… 
Hayat bizim için saklamaya hazır 

olduklarımızı, bize yakışanları, ihtiyacımız 
olanları ve bizi büyütecekleri, bizi biz 

edecekleri biriktirir…

Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu gidenler 
için bir ağıt, kalanlar içinse bir şiir, 

biriktirilmiş insan öyküleri…

Şermin Yaşar, Göçüp Gidenler 
Koleksiyoncusu’nda o çok özlediğimiz 

"insan"a bütün görkemiyle geri 
döndürüyor bizi. Hazırlayın yüzünüzü. 

Gülüşünüzün yanına biraz da keder 
koyun, okurken biraz ondan alacaksınız, 

biraz bundan. Kıtlama çay içer gibi...

Size Mississippi Nehri boyunca macera 
dolu bir yolculuk teklif ediyorum.

"Günlerce hiçbir kasabada durmadık 
ve sürekli nehir aşağı ilerledik. 

Güneyin ılıman iklimine ulaşmıştık ve 
artık evimizden çok uzaktaydık. Çok 

geçmeden üzerlerini İspanyol yosunu 
kaplamış ağaçlara rastladık. Yosunlar, 

ağaçların üzerinden uzun beyaz 
sakallar gibi sarkıyorlardı. Bu yosunları 

hayatımda ilk defa görüyordum; açıkçası 
ormana çok ciddi ve kasvetli bir hava 

katıyorlardı. Bizim üçkâğıtçılar da artık 
tehlikeden uzaklaştıklarını anlamışlardı 

ve başka köylere dadanmaya başladılar."

İlk kez 1884'te yayımlanan Huckleberry 
Finn'in Maceraları çocukluk üzerine 

yazılmış unutulmaz romanlardan biri. 
Mark Twain, masumiyetini yitirmiş 
yetişkinler dünyasına ayna tutmayı 

ihmal etmiyor.

Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu Huckleberry Finn'in Maceraları Ah Kamila 

Şermin Yaşar Mark Twain Mehmet Sürücü

facebook/haber.podium

Betimleme ve atmosfer ustası Mehmet 
Sürücü’nün muhteşem öykü kitabı Ah 

Kamilâ, okurlarla buluşuyor. Sürücü, 
yazı masasından değil sahici bir 

dünyadan sesleniyor okura. 

 "Kumun üzerindeki, tuzdan ve 
nemden, tahtaları çürümüş, çıplak 
borda kıvrımlarıyla, tuhaf bir balık 

iskeletini andıran sandalın kenarına sırtı 
pas renkli bir ispinoz kondu. Önünden 

yuvarlanarak geçen soğan kabuğundan 
ürktü. Rumlardan kalma, eski evlere 
doğru havalandı. Taş duvarı sıyırarak 

geçerken, rüzgârından duvarın 
oyuğundaki örümcek ağı dalgalandı. 

Kıyıdaki dalgaları, uzaklara bakan aylak 
martıyı, sıcak kumlara uzanmış uykulu 

bir köpeği, balkondaki yaprakları 
solmuş fesleğeni, doğum sancılarıyla 
terden sırılsıklam sarı saçları, acıdan 

eğrilmiş yüzüne yapışan kadının 
çığlığını ardında bırakıp uçtu gitti."






