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Konuya dair tartışmaların yapıldığı dö-
nemlerde SP’nin ve Yeşiller Partisi’nin 
pasif tavrını eleştirmiştik. Daha çok 
“Yabancı Yasa Yerine İsviçre Hakimi 
İnisiyatifi“ (Selbstbestımmungsinitiati-
ve) üzerinde yoğunlaşan her iki parti, 
sürekli olarak bu inisiyatifin insan 
hakları boyutunu ön planda tuttu. Her 
iki partinin yürüttüğü kampanya süre-
since; Sosyal Gözetleme Yasası’na iliş-
kin insan haklarının ve bireylerin özel 
yaşamlarının ihlalinin neden yeterli 
derecede işlenmediği, neden aktif bir 
çalışma yürütülmediği hala merak 
konusu. Bize göre; şüpheli sıfatı ile, 
yasal destek alınarak gözetlenmek de 
bir insan hakkı ihlalidir!

Seçmenlere gönderilen bilgilendirme 
kitapçıklarında, “Sosyal Sigortalar Fe-
deral Yasası’nın Değişimi Referandu-
mu“ ile ilgili yanıltıcı bilgiler olmasına 
rağmen konu oylamaya sunuldu. 
Oylamanın sonucu, kitapçıklarda ve-
rilen bilgilerin seçmenler için yanıltıcı 
olduğu ve oylamanın iptal edilmesi 
gerektiği gerekçesiyle Federal Mah-
keme’ye taşındı. Mahkemenin oylama 
sonucunu iptal edip etmeyeceğini 
ilerleyen günlerde göreceğiz.

2019 yılının tüm insanlığa sağlık, 
mutluluk, sevgi ve barış getirmesi 
dileğiyle.
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2019 yılını karşılamaya hazırlandığı-
mız bu günlerde, gündemimizde yine 
İsviçre’de yaşayan göçmenlere yönelik 
yapılan yeni yasal düzenlemeler var.

2018 yılında yürürlüğe giren yeni 
vatandaşlık kriterlerinden sonra, 2019 
yılında da göçmenlerle ilgili uyum 
yasalarında değişiklikler olacak.Yeni 
değişikliklerle birlikte burada yaşayan 
göçmenleri-mültecileri zor zamanlar 
bekliyor. İçeriğimizde konuya ilişkin 
detayları, hukuki boyutları da dahil 
olmak üzere etraflıca ele aldık. Dile-
yenler okuyabilir.

İsviçre’de yaşayan ve vatandaşlık 
hakkı doğan kişilerin vatandaşlığa 
başvurmalarında fayda var. İlerleyen 
süreçte hem hak kaybı yaşamamak 
hem de yaşanılan ülke siyasetinde söz 
sahibi olmak için, vatandaşlık hakkı 
edinmek oldukça önemli.

Sosyal Gözetleme Yasası’na dair 

İçeriğimizde üzerinde durduğumuz 
bir diğer konu ise Sosyal Gözetleme 
Yasası. Sonucu 25 Kasım’da açık-
lanan, “Sosyal Sigortalar Federal 
Yasası’nın Değişimi Referandumu“ 
%64,7 oranında kabul edildi. Herkesi 
“Olağan şüpheli“ durumuna düşü-
rebilecek olan bu düzenleme ile; 
SUVA, Emeklilik sigortaları IV-AHV, 
sağlık sigortası, işsizlik sigortası ve 
belediyelerin sosyal yardım kurumları, 
bireyleri takip etmeleri için sosyal 
dedektifler görevlendirilebilecek. 
Dedektifler, gerekli durumlarda bireyle 
birlikte yaşayan ev halkının tamamını 
da izleyebilecekler.
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İsviçre’deki genel seçim takvimi şöyle:

31 Aralık 2018
1 Mart

1 Mayıs
Eylül sonu

Ekim ortası

20 Ekim 

Ekim sonu
Kasım başı

2 Aralık
11 Aralık

Parti listelerinin hazırlanması

Kantonların aday adaylık için son tarihlerini belirlemeleri

Partilerin aday listelerinin kesinleşmesi

Seçim pusulalarının dağılımı

Posta yolu ile seçme olanağı

SEÇİM Günü

Seçim sonuçlarının kantonal düzeyde yayımlanması

İtiraz süresinin sonu

Yemin töreni

Hükümet üyelerinin ve Cumhurbaşkanın seçimi

Gü
nc

el

İsviçre’de 20 Ekim 2019 tarihinde 
genel seçimler olacak. Geçtiğimiz 
günlerde Doris Leuthart (CVP) ve 
Johann Schneider-Ammann (FDP) 
Hükümet üyeliği görevlerinden 
istifa ettiklerini açıklamış, 5 Aralık’ta 
yapılan oylama ile boşalan iki kol-
tuğa, CVP’li Viola Amherd ile FDP’li 
Karin Keller-Sutter seçilmişti. 2019 
yılında Cumhurbaşkanlığı görevini 
sürdürecek isim olarak da, SVP’li 
Ueli Maurer seçilmişti.

20 Ekim 2019’da 
Genel Seçimler 

Yapılacak

Alınan karara göre, tüketim fiyatları ve çalışanların maaşları yükseldiği için, 
Yaşlılık ve Malulen Emeklilik ödenekleri de yeni yıl itibariyle arttırılacak. Söz 
konusu artış oranı aylık olarak, en düşük ödeneklerde 10 frank, en yüksek 
ödeneklerde ise 20 franka tekabül edecek. Bu artışın devlete yıllık olarak 430 
Milyon franka mal olacağı ifade ediliyor.

Düzenleme ile, İsviçre’de en düşük AHV/IV emeklilik maaşı aylık 1185 frank, 
en yüksek AHV/IV maaşı ise 2370 frank olarak belirlendi. Artışlar aynı şekil-
de ek ödeneklere (EL) de yansıyacak. 

Federal Hükümet bu giderleri, serbest meslek sahiplerinin ve çalışmayanla-
rın primlerini yükselterek karşılamayı hedefliyor. 

İsviçre’deki işleyişe göre, Hükümet her iki yılda bir maaş artışlarını kontrol 
ettiriyor. İki yıl önce yapılan son kontrollere göre, 2015 yılından bu yana maaş 
ve fiyatlar çok fazla yükselmediği için emeklilik maaşlarında herhangi bir 
artış öngörülmemişti. Maaş artışı 2015 yılından bu yana ilk defa yapılacak.

Federal 
Hükümet 

2015 
yılından 
bu yana 

ilk kez 
emeklilik 

maaşlarını 
arttırma 

kararı aldı. 

Emeklilik
Maaşları
Artacak

2019 Yılında 
Yapılacak Oylamalar

2019 yılının ilk oylaması 10 Şubat’ta yapılacak. Diğer 
oylama tarihleri ise; 19 Mayıs ve 24 Kasım olarak 
belirlendi. 2019 yılındaki oylama konuları netleştikçe 
okurlarımıza aktaracağız.



"Anne, Lehrer yarın 
schule yok dedi!"

Dil Tembelliği: Önemli olan, 0 - 6 yaş 
arası, dil yapısı oturana 

kadar çocukla ana dilinde 
iletişim kurmak ve bu 
dil yapısının zihinde 

oturmasını sağlamaktır. 

İnsan, bedenini dinç tutabilmesi için sürekli eksersizler yapmak 
zorundadır. Hareket etmeyen vücut, zamanla hantallaşacak, kilo 
alacak ve hareket etmekte her geçen gün daha da zorlanacak, 
haliyle de tembelliğe alışacaktır. Konuştuğumuz dil de bu 
noktada büyük paraleller göstermektedir. 

Başlıkta verilen “Anne 
Lehrer yarın Schule 
yok dedi!“ gibi cümleleri 

bilerek ya da bilmeyerek çoğu-
muz kurmaktayız. Hangi dilde 
söylemek istediğimiz kelime 
aklımıza ilk geliyorsa, cümleye 
o kelimeyi yerleştiriyoruz. So-
nucunda da yarı Almanca, yarı 
Türkçe cümleler türetiyoruz. 
Gündelik hayatta birbirimizi 
bu şekilde anladığımız için, 
farkına bile varmıyoruz. 
Sorun, Türkiye’deki akraba 
ve yakınlarımızla iletişim 
kurduğumuzda ortaya çıkıyor. 
Örneğin memleketteki 
amcamıza    “Bugün yeni bir 
iş görüşmesi için terminim 
var“ dediğimizde, “termin“ 
kelimesinin ana dilimizde yeri 
olmadığını, ancak amcamızın 

dilinde hikaye ve masallar an-
latmak, dinlediğini ona tekrar 
ettirmek, hislerini anadilde 
ifade etmesini sağlamak ve 
ilerleyen yaşlarda ana dilinde 
mektup ya da kartpostal 
yazdırmak, bu dilde kitap 
okutmak,  anadil gelişimine 
büyük katkı sağlar. 

Dilin bu gelişimsel boyutunun 
dışında, kültürel etkisi de 
küçümsenemez. Bazı kelime-
ler i̇çinde yaşadıkları kültüre 
özgüdür ve başka dile çevrilm-
esi mümkün değildir. Mesela 
“gurbet“ kelimesinin Almanca 
karşılığını bulamazsınız. Bu 
söz, göç vermiş ve “sıla“ya 
duyulan hasreti ifade etmek 
isteyen bir toplumun lugatına 
yerleşmiştir. Ya da “hüzün“ 
diye adlandırdığımız, i̇nsanın 
içini bir sis perdesi ile bürüyen, 
yürek burkan hissi Almanca 
anlatmaya çalıştığınızda, 
dolaylı yollardan ancak bir 
anlatım şekli bulabileceğinizi 
hemen anlarsınız. 

Çocuklarınızı dil tembel-
liğini alıştıramayın ki, ileride 
gurbet`de evlat yetiştirmiş 
olmak, size hüzün olarak 
dönmesin!

dillerin birbirine dil yapısındaki 
benzerlikleri ne kadar fazla 
İse, ikinci dili öğrenmek`de 
o denli kolaylaşacaktır. Yani, 
ana dilini bir çocuk ne kadar iyi 
öğrenirse, diğer dilleri öğren-
mesi de daha basit bir hal alır. 

Peki bir çocuk iki dilli 
yetişemez mi? Yetişirse 
burada ebeveynler neye dikkat 
etmelidirler?  Pekala çocuklar 
iki dilli yetişebilir ve bu anne - 
baba tarafından iyi bir şekilde 
yönetilebilir. Özellikle farklı 
kültür ve dilden insanların bir-
birleriyle yaptıkları evliliklerin 
geçmişe oranla giderek 
artması, bu gerçeği daha da 
doğruluyor.  Asıl olan, iki dilli 
yetişen çocukların, kiminle ne 
ne zaman hangi dili konuşa-
cağını bilmeleri ve “dil tem-
belliği“ diye adlandırdığımız 
yarı Almanca yarı Türkçe 
ikilemine düşmemeleridir. 
Evde sadece anadilde, dışarıda 
ise ikinci dilde konuşulabilir. 
Aile bireylerine düşen görev, 
bunu iyi kontrol etmek ve “dil 
tembelliğine“ düşüldüğünde, 
çocuğu uyarıp kendini bir 
dilde ifade etmesi noktasında 
yönlendirmektir. Özellikle 
bu dönemde çocuklara ana 

bizi anlamadığını söylediğinde 
fark edebiliyoruz. Ardından 
da amcamıza “yeni iş için 
görüşmem var“ dediğimizde, 
sorun ortadan kalkıyor. İki 
dilde de bu kelimeye hakim 
ve kendini ifade edebilen 
bireyler için bu bağlamda 
bir sorun yok. Asıl tehlike, 
i̇sviçre’de doğup büyüyen, 
gündelik cümle kurumunda 
yarı Almanca yarı Türkçe 
kendini ifade eden çocuklar ve 
gençlerimizde ortaya çıkıyor.

Eğitim bilimcilerin bu tehlik-
enin farkına varması uzun 
yıllar aldı. İsviçre gibi göç 
alan ülkelerdeki ortak payda, 
çocukların öncelikli olarak o 
ülkenin dilini öğrenmeleriydi. 
Halbuki ikinci bir dili öğren-
ebilmenin ön koşulu, bireyin 
tam anlamıyla ana diline 
hakim olabilmesidir. Bilim 
dünyası günümüzde bunu 
ispatlamaktadır. Ana diline 
hakim bireylerin ikinci bir dil 
öğrenmeleri daha da kolaydır. 
Özellikle yeni bir dili öğren-
meye başlayan bireylerde, 
yeni öğrenilen dilde tanımla-
namayan kelimeler, ana dile 
çevrilerek, transfer yoluyla 
öğrenilir. Ana dil ile öğrenilen 

Fuat Köçer
Eğitimci

9
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ifadelere de başvuruyor. 
Bu tarz uygulamalarda son 
dönemlerde artışlar gördük. 
Peki bu yasal mı? Evet... 
Konu tespiti için bunun yasal 
temeli bulunuyor ancak daha 
önceleri çok fazla uygulanmı-
yordu. İlerleyen zamanlarda 
bu yöntemin yoğunlaşacağını 
şimdiden söyleyebilirim. 

Görünen o ki, yeni yıl ile birlik-
te haklarını savunamayan bir-
çok göçmen mağdur duruma 
düşecek. Burada, mümkün 
olduğu kadarıyla uyarılara 
kulak asmak ve zamanında 
müdahale edip, durum tespi-
tinin doğru bir şekilde yapılıp 
yapılmadığından emin olmak 
çok önemli 

Göçmenlerle uyum anlaşmaları

2018 yılında vatandaşlık koşul-
ları sıkılaştırıldı, önümüzde ki 
yıl ise oturum alma koşulları 
da sıkılaştırılacak. Daha sonra 
ki yıllar da pek farklı olmaya-
cak… 

Dil ve uyum konuları ön 
planda olacak olan yeni yasa 
ile birlikte, göçmenlerle 
göçmenlik daireleri arasında 
uyum anlaşmaları imzalama 
zorunluluğu da söz konusu. 
Herkesi kapsamayan bu 
anlaşma belirlenen kişilerle 
yapılacak. Anlaşmanın içeriği 
ile ilgili şartları henüz görmüş 
değilim ama yaşadığınız 
bölgenin diline en az B1 

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 
Göçmenler ve Uyum Yasası 
değişiyor. İkinci paket olarak 
belirlenen bu değişiklikleri, 
hukukçular olarak birkaç aydır 
hissediyoruz. Son dönemlerde 
kantonal göçmenlik daireleri, 
yeni yasayı göz önünde bu-
lundurarak birçok kişiye uyarı 
mektubu gönderdi. Birçok kişi 
için de, kimliklerinin iptali için 
işlemler başlattı. 

Oturum geçerliliği henüz aylar 
veya yıllar sonrasına belirlen-
miş olan kimlik sahiplerinin 
panik halinde bize başvurduk-
larını görüyoruz. Yaptığımız 
itirazlar sonucunda görevliler, 
“Bu sadece bir uyarıydı, bir 
sonraki değerlendirmede 
yeni yasa uygulanacak“ türü 
ifadeler kullanmaktan çekin-
miyorlar. Konun tespiti dışında 
hiçbir yetkiye sahip olmayan 
göçmenlik dairesi çalışanla-
rı, bu tür durumlarda kendi 
görevlerini aşarak yorum ve 
değer biçer hale geldiler. 

Polis tarafında alınan ifadelere 
başvuruluyor

Son dönemlerde sıkça kar-
şılaştığımız bir uygulamadan 
daha bahsetmek istiyorum; 
Göçmenler Dairesi konu tespi-
ti için birçok kez kişilerin yazılı 
ifadelerine ve savunmalarına 
başvururken, son dönemlerde 
yazılı savunma dışında, ek 
olarak polis tarafında alınan 

Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@adconsultancy.ch

2017 yılında yazdığım 
yazılarımla, 2018 yılında 

yürürlüğe girecek olan yeni 
vatandaşlık yasalarını ele alıp, 
HaberPodium okuyucularını 

yeni düzenlemelere 
hazırlamaya çalışmıştım. 

Dikkate alan birçok okurumuz 
vatandaşlık başvurularını 

yapmışlardı.  Köşe yazılarımda 
yeni Göçmenler ve Uyum 
Yasası’na da birkaç kez 

değinmiştim. Bu alandaki 
önemli değişikleri aktarmak 

adına, yeni düzenlemeleri 
tekrar ele alma gereği 

duydum.

H
uk

uk 2019 Yılında 
Göçmenler 

Yasası'ndaki 
Değişiklikler
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seviyesinde hakim olmanız ve 
en az 5 İsviçreli arkadaşınızın 
olması çok önemli diyebilirim. 
Ayrıca çalışma olanağınız 
varsa mutlaka çalışmalı ya da 
okumalısınız. Aksi takdirde, 
hastalık, çocuk bakımı veya 
herhangi başka bir engel olma 
durumu dışında çalışamıyor-
sanız eğer, mevcut kimliğinizin 
iptali veya C’den B’ye düşüşü 
gündeme gelebilir.

lendirme gerektiren dosyalar, 
yani geriye kalan  %40 ora-
nındaki dosya ise en geç bir yıl 
içinde kararlaştırılacak. 

Uygulamada, ilk 21 gün içe-
risinde ön bilgilere ulaşılması 
hedefleniyor. Dosyanın çok net 
ve anlaşılır olması durumun-
da, daha sonraki 8 gün içeri-
sinde karar çıkacak. Bu karar 
olumlu ya da olumsuz olabilir. 
Kararın olumsuz çıkması 

Yeni yasa ile değişecek olan 
en önemli konu dil ve uyum 
olacak. C kimliği almak çok 
daha zorlaştırılırken, mevcut 
kurallara göre, entegrasyon, 
dil ve gelir konuları daha yo-
ğun bir şekilde, ağırlıklı olarak 
önünüze konulacak. Ülkeye 
çok iyi uyum sağlamak, 
İsviçre Anayasası ile diğer 
yasalara saygı duymak, (icra 
ve sicil kaydının temiz olması), 
belirli bir dil seviyesine sahip 
olmak gibi şartların yanında 
çalışıyor veya okuyor olmak 
da gerekiyor. Aksi takdirde, 10 
yılınızı doldurmuş olsanız bile, 
C oturum kimliğinin alınması 
mümkün olmayabilir. 

Kişinin özel durumu göz 
önünde bulundurulacak 

Entegre olmak ya da diğer 
adıyla “Uyum sağlamak“ kişiye 
göre değiştiği için, uygulama-
da kişinin özel durumu göz 
önünde bulundurulacak. Kişi-
nin çalışmama gerekçeleri var 
ise ve bu gerekçe kendi istemi 
dışında oluşmuş ise burada is-
tisnai bir durum oluşabilecek. 
Örneğin, engelli, hasta ya da 
başka birinin bakımı ile görevli 
olanların çalışmıyor olması 
bu şartı ortadan kaldırabilir. 
Ancak sosyal yardım alımının 
kişinin istemi dışında olması 
her zaman istisnai bir durum 
olarak görülmeyecek. 

C kimliklerinin iadeleri ya da B 
kimliğine dönüştürülmeleri

Güncel düzenlemeye göre, 
15 yıldan fazla bir zaman-
dır İsviçre’de bulunan ve C 
kimliği sahibi olan bireylerin 
C kimliklerini iadeleri (ağır 
suç veya uzun süreli sosyal 
yardım alımı dışında) neredey-
se mümkün değil. Ancak 1 
Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe 
girecek olan yeni yasa ile bir-
likte, C kimliği iade prosedürü 
daha kolay olabilecek. Örneğin 
entegrasyonun yeterli görül-
memesi durumunda C kimliği 
kolayca alınabilecek veya B 
kimliğine dönüştürülebilecek. 

Göçmenlik Dairesi, B kimliği 
olan bireylerle entegrasyon 
anlaşmaları yapıp beklentile-
rini listeleyebilecek. Belirli bir 
süre içerisinde bu beklentiler 
karşılanmazsa, anlaşma gere-
ği kimlik iade edilecek.

İç piyasa işgücü olarak 
mülteciler

Diğer yandan mülteciler ve 
geçici oturum sahipleri 1 Ocak 
2019 tarihi itibariyle daha 
kolay iş alanına girebilecekler. 
İşveren artık izin almasına ge-
rek kalmadan, sadece bildirim 
ile yetinebilecek. Böylelikle 
devletin sosyal yardım yükü 
azaltılacak ve iç piyasa işgücü 

daha iyi bir şekilde değerlen-
dirilmiş olacak. Bu kapsamda 
oturum sahiplerinin iş piyasa-
sına entegre olmaları için kişi 
başına max. 18.000 franklık 
bütçeler oluşturulacak. Şu 
anki düzenlemede bu meblağ 
6000 frank. 

İltica yasalarında değişiklik

2019 yılından itibaren diğer bir 
değişiklik ise iltica yasala-
rında görülecek. Mart 2019 
itibariyle tüm iltica başvuru-
ları hızlandırılmış bir şekilde 
sonuçlandırılacak. Başvurular 
toplam 6 merkezi kampta 
değerlendirilecek ve bireylere 
ücretsiz danışmanlık hizmet-
leri sunulacak.

Merkezi başvuru kamplarına 
(İsviçre genelinde maksimum 
5000 kişilik kapasite var) baş-
vuranlar burada en fazla 140 
gün kalabilecekler. Bu süre 
içinde de iltica başvurularına 
cevap almış olacaklar. Dosya 
bu süre içinde sonuç alamazsa 
bu kez de uzatılmış prosedü-
re geçilecek. Bu aşamadan 
sonra kantonlara dağıtılacak 
olan bireyin dosyasına ilişkin 
değerlendirme burada devam 
edecek.

140 gün içerisinde sonuç 
alınabilecek olan dosya sayısı, 
şu an ki öngörüye göre %60 
civarında. Daha fazla değer-

durumunda kişiye 10 günlük 
bir itiraz süresi tanınacak. 140 
günün dışındaki dosyalar ise 
en geç bir yıl içinde kararlaş-
tıracak. 

Eski dosyalar yeni sistemin 
dışında

Şu aşamada görülen dosyalar 
yeni sistemin dışında tutula-
cak. Böylelikle sonuçlanma-
mış dosyaların kararları daha 
çok ertelenecek. Çünkü 140 
günlük zaman sınırını, SEM’in 
şu anki kapasitesi kaldıramaz. 
Dolayısı ile yeni dosyalara 
harcanacak olan zamandan 
dolayı eski dosyalara pek de 
ilgi duyulmayacaktır. Her ne 
kadar SEM’de bir ekip eski 
dosyaları kapatma görevini 
üstlenmiş olsa da, hızlandı-
rılmış prosedürlerin öncelikli 
olacağı bir gerçek.

Not: İsviçre’de, hukuki konular-
da danışmanlık hizmetinden 
faydalanmak isteyenler yukar-
daki mail adresimden bana 
ulaşabilirler. Ayrıca Türkiye ile, 
tanıma/tenfiz davaları, tapu 
dava işlemleri, tebligat, vekâlet 
işlemi vs. türünden herhangi 
bir hukuki süreç içerisine giren 
ya da Türkiye’de hukuki takip 
yaptırmak isteyen okuyucuları-
mız da iletişime geçebilirler.
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Sosyal Gözetleme Yasası Kabul Edildi. 
Düzenleyen: Derya Özgül

gibi araçlar da kullanılabilecek. Ayrıca 
açık alanlar dışında, açık alanlarda 
görünür olan balkon gibi mekanlarda 
da görüntü ve ses kaydı yapılabilecek. 

Federal Hükümet, halk oylamasının 
tartışıldığı bu dönemde, önergesine 
halk desteği almak adına yeni düzen-
lemelerden söz etmeye başlamıştı. 
Buna göre takiplerde görevlendirilecek 
olan dedektiflerin sıkı bir kontrolden 
geçirilecegi ve isimlerinin açıklanacağı 
ifade edilmişti.

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

• Takip edilen bireyler dosyalarına 
ulaşabilecek ve kopyasını isteyebile-
cekler.

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

görevlendirebilecekler. Ayrıca, şüpheli 
bireyin herhangi bir yardım alması 
durumunda ev halkının tamamı da 
izlenebilecek.

Mahkeme kararı şart
Yasaya verilen son şekil ile, takip ve 
izlemek için öncelikle mahkeme kararı 
gerekiyor. Mahkeme kararı olduğu 
sürece insanlar gizli istihbaratların 
kullandığı her tür yöntemle takip 
edilebilecekler. Örneğin GPS takibi ile 
arabaların güzergahı takip edilirken, 
gerekli görüldüğünde takip için Drohne 

• Takip için izinler 5 yıl için verilecek ve 
gerektiğinde iptal edilebilecek.

• İzin verilen kişilerin listesi herkes 
için açık tutulacak.

• Her gözetleme ayrı ayrı raporla-
nacak ve özel bilgilerin korunması 
sağlanacak.

• Yapılacak olan dosya imhaları da 
kontrol altında olacak ve raporlandı-
rılacak.

Federal Hükümet’in gündeme 
getirdiği, Sosyal Gözetleme 
Yasası olarak adlandırılan “Sosyal 

Sigortalar Federal Yasası’nın Değişimi 
Referandumu“ (Gesetzliche Grundlage 
für die Überwachung von Versicher-
ten), sonuçları 25 Kasım’da açıklanan 
halk oylaması ile, %64,7 oranında kabul 
edildi.

Oylamanın kabul edilmesiyle; SUVA, 
Emeklilik sigortaları IV-AHV, sağlık 
sigortası, işsizlik sigortası ve belediye-
lerin sosyal yardım kurumları, bireyleri 
takip etmeleri için sosyal dedektifler 

Uygulamalar
Yeni düzenlemede genel olarak şu 
uygulamalar yer alacak;

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

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

Dedektiflik görevi yapacak olan kişilerin özellikleri

• Sicil kaydının temiz olması,

• İcra ve iflaslarının olmaması, 

• Mesleki kuralları biliyor olması ve bunu ıspatlaması,

•  Dedektiflik eğitimine ek olarak polis eğitimi denginde bir eğitim alması, 

• En az 2 yıllık bir gözetleme deneyiminin olması. 
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Yıl 1966...Tophane... İstanbul’da 
600 kişi Avrupa ülkelerine işçi 

olarak gitmek için sıra bekliyor. 
Bunlardan biri de Mehmet 
Yıldız. Mehmet Yıldız, daha 

sonra bu 600 kişi arasından 
seçilerek İsviçre’ye gönderilen 
100 işçi arasına dahil ediliyor. 

Çoğunluğu kadınlardan oluşan 
500 kişi ise Almanya’ya gitmek 

için yol almaya başlıyor. 

Bizim Hikâyemiz’in bu ayki 
konuğu Mehmet Yıldız. 51 yıldır 

İsviçre’de yaşayan Yıldız ile 
İsviçre’ye geliş zamanlarını, 

buradaki çalışma koşullarını ve 
yaşamını konuştuk. 
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 Fabrikaya dair ilk izlenim-
lerinizi aktarabilir misiniz?

Sabahları gitmeye başladık 
dökümhaneye. İş güvenliği çok 
sıkı, gözlerinde gözlük olacak. 
Ayakkabılar, elbiseler, eldiven-
ler hepsi özel. Giymezsen içeri 
almıyorlar. Usta başı ile şef her 
sabah dökümhane kapsında 
bekliyor, kontrol ediyorlardı 
bizi. İlk kez fabrikada çalıştım, 
bilmiyordum birşey. Çok 
zorlandım burada. Fabrikanın 
içi iki dönümlük yer, yaklaşık 
iki bin kişi çalışıyor. Işıklar her 
zaman yanıyordu, bu yüzden 
de gece mi gündüz mü farkın-
da değildik. 

 Ne yapıyordunuz fabri-
kada?

Gemi motorları üretiliyordu 
burada. Büyük gemi mo-
torları… 18 silindir boyunda 
dökümler yapılıyordu. Ben de 
döküm yapıyordum. Dö-
küm yapılan motorları 1-2 
hafta soğutup, vinçle başka 
bir kısımda bulunan havuza 
koyuyorlardı. Orda da bunları 
yıkıyorduk. Temizlenen 50 
ton ağırlığındaki motorlar 
boyandıktan sonra, dışarıya 
satılıyordu. Burada üretilen 
gemi parçaları Yunanistan, 
Türkiye, İtalya gibi ülkelere 
gönderiliyordu.

 Çalışma koşullarınız nasıl-
dı peki? Zorlandınız mı?

26 sene boyunca 2 vardiya 
çalıştım o fabrikada. Çok çektik. 
Ağır işlerdi yaptıklarımız. Sabah 
tertemiz giriyorduk fabrika-
ya, akşam çıktığımızda ise, 
yüzümüze bulaşan isten kimse 
kimseyi tanıyamıyordu. Toz-du-
man içinde çalışıyorduk. Hafta 
içi ağır koşullarda çalışıyorduk, 
hafta sonları da bekar yaşadığı-
mız için, ev işleri, çamaşır yıka-
ma gibi şeylerle uğraşıyorduk. 
Dinlenme yoktu yani. O sıra 
eşimi ve 5 çocuğumu da geride 
bırakmıştım. 14 sene boyunca 
yalnız yaşadım burada. 

 Onlar ne zaman geldi?

Eşim ve 2 çocuğum 1980’de 
geldi buraya. Diğer iki çocuğu-
mun yaşları büyük olduğu için 
getiremedik.

 Eşinizi ve çocuklarınızı 
getirmek için neden 14 yıl 
beklediniz?

O sıra buradakilerle birlikte 
geri döneceğiz diye düşünü-
yorduk hep. Birkaç kişi eşini 
ve çocuklarını getirdi. Artmaya 
başladı sonra. Ben de aldım 
getirdim tabi. Onlar gelince 
eve çıktık. Bir daha da geri 
dönüşü konuşmadık.

İsviçre’ye Geliş
Sivas’ın Divriği ilçesinden 
olan Mehmet Yıldız, 6 ay 
İstanbul’da çalışmış. Bu 

sırada bir arkadaşı  onun 
adına İş ve İşçi Bulma 

Kurumu’na, yurt dışında 
çalışmak için başvuru 

yapmış. Yıldız, arkadaşının 
bu başvurusundan sonra, 

İsviçre’nin en büyük 
firmalarından biri olan 

Sulzer’de çalışmak için çağrı 
almış. 

Mehmet Yıldız, yurt dışına 
yoğun bir yönelimin olduğu 

o zamanları “Tren garlarında 
kıyamet gibi insan vardı.“ 

şeklinde ifade ediyor.

11’inci ayın 16’sında 
İsviçre’ye ayak basan 

Mehmet Yıldız, buraya 
geldiğinde 34 yaşında 

olduğunu söylüyor ve söyle 
devam ediyor;

“Avusturya üzerinden trenle 
geldik buraya. Geldiğimizde 

gece vaktiydi. Bizi sıkı 
bir sağlık kontrolünden 

geçirdiler. 50 kişilik gruplar 
halinde ayırıp, Sulzer’in 

lojmanlarına götürdüler. 
Diğer 50 kişi ise firmanın 

başka lojmanlarına 
götürüldü. Yataklarımız 

hazırlanmıştı. Burada toplu 
bir şekilde yattık. Ertesi 

gün de çalışacağımız 
yer olan dökümhaneye 

bakmaya gittik. Akşam oldu, 
eve gideceğiz ama yolu 

bilmiyoruz. Başka bir yola 
girmişiz. Biri dökümhaneden 

geliyordu, o da Türkiye’den 
gelmiş ve 2 hafta önce işe 

başlamış. Bizi görünce 
kaybolduğumuzu anladı, alıp 
lojmanlarımıza götürdü bizi.“

İş güvenliği çok sıkı, gözlerinde gözlük olacak. 
Ayakkabılar, elbiseler, eldivenler hepsi özel. 
Giymezsen içeri almıyorlar. 



16 15 Aralık 2018 / Sayı 64

ekmeği, elmayı masaya koyar 
20 Frank uzatırdık. Adamlar da 
alacağını alır gerisini bize ve-
rirlerdi. 5 kuruş fazla almıyor-
lardı. Kimisi gavur derdi ama 
bize çok iyilikleri oldu. 

 Firma nasıldı size karşı?

Ağır koşullarda çalışıyorduk 
ama bizimle ilgileniyordu firma. 
Bize çok yardım etti, lojmanla-
rında yer verdi. Firma yetkilileri 
her hafta sonu ziyaretimize 
gelirlerdi. Rahat mıyız, sıkıntı 
var mı diye sorar ilgilenirlerdi 
bizimle. Kalacak yer için firma-
ya ayda 45 frank ödüyorduk. 
Odalarda 2 ya da 3 kişi kalıyor-
duk. Rahattı yerimiz.

Geri döneceğiz diye hep para 
biriktirme kaygımız vardı. 

 Türkiye’den nasıl haber 
alıyordunuz?

Mektup yazardık. Telefon, 
televizyon yoktu o zamanlar. 
Ara ara izine giderdik.

Burada Türk gazeteleri de 
vardı, memlekette olan biteni 
öyle takip ederdik.

 İsviçre’ye geldiğiniz sıralar 
Türkiye’deki koşullar nasıldı?

Genellikle çiftçilik yapıyorduk. 
Bir sene ürün alıyorduk, diğer 
sene aç kalıyorduk. Toprak 
doyurmuyordu bizi yani. Hatta 
arpayı götürüp öğütüyor, ek-
mek yapıp yiyorduk. 

 İyi ki gelmişim buraya 
diyor musunuz?

Çocukları getirdim, iyi oldu. 
Torunlarım üniversite bitirdi, 
mesleklerini yaptılar. İyi ki 
gelmişim tabi.

 Sizin dönemizde gelenlerle 
görüşüyor musunuz hala?

Benim dönemimde gelenleri 
çoğu ya öldü ya da geri dön-
düler. Burada kalan birkaç kişi 
var sadece.

 O zamanlar ortam nasıldı 
burada?

O sıra pek kimse yoktu bura-
da, pek kalabalık değildi. Ya-
bancı olarak genelde İtalyanlar 
vardı. Zamanımız çalışmayla 
geçiyordu hep. Sonra Türki-
ye’den gelenler çoğalmaya 
başladı. Turist olarak gelip bu-
rada kalıyorlardı. Peynircilik ya 
da döküm işlerinde çalışıyor-
lardı. Ağır işlerdi bunlar. Başka 
birsey daha...O sıralar İsviçre 
ile Türkiye arasında sigorta 
ya da emeklilik anlaşmaları 
yoktu henüz. Emeklilik sigor-
talarımızı kendimiz ödüyorduk. 
Türkiye’den gelenler olurdu 
ama anlaşamadan geri dönüp 
giderlerdi.  

 Dil konusunda ne tür 
sıkıntılar yaşadınız?

Firma dil kurs verdi, yardımcı 
da oldu bu konuda. “Okula 
gidin, Almanca öğrenin“ de-
diler ama biz yapmadık. “Kim 
burada duracak, tekrar geri 
gideceğiz nasıl olsa“ diye dü-
şünürdük hep. İşyerinde dert-
lerimizi anlatabiliyorduk 
ama. Firmada bir 
tercümanımız 
da vardı. İhti-
yaç dahilinde 
o yardımcı 
oluyordu. 
Ama dışarda 
pek konu-
şamıyorduk 
Almancayı. 
Alışverişimizi 
hep Migros’ta 
yapardık. Almak 
istediğimiz 
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 1996 yılından bu yana 
emeklisiniz. Temelli dönüşü 
düşündünüz mü hiç?

Köyde ev yaptım çocuklar 
gitmediler. İstanbul’da da ev 
aldım. Sivas’a gidiyorum hala 
ama temelli dönüş yapmam. 
Burası iyi. 6 ay burada 6 ay 
oradayım. 

 Burada mı daha rahatsınız 
orada mı?

51 yılım burada geçti, burada 
daha rahatım ben. Gidince 
İstanbul’a gidiyorum. İstanbul 
çok kalabalık, 20 milyon 
olmuş nüfus. Gezemiyorsun, 
korkuyorsun caddelerde 
yürümeye. Ortalık araba dolu. 
Burada sorun yok, yollar 
bomboş, yaya yolu, araba yolu, 
bisiklet yolu, otobüs yolu… 
Hepsi ayrı ayrı. Güvenli bir 
şekilde gezebiliyorsun.

 Burada zamanınız nasıl 
geçiyor?

Her sabah saat yedide çıkar 
1,5 saat dolanırım.  Sonra 
gelir kahvaltımı yaparım. Öğle 
uykusu yapıyorum hergün. 
Öğleden sonra da Coop’a 
alışverişe giderim. Günlük 
programım hep böyle, başka 
birşey yok...

 Saat ücretiniz ne kadardı o 
zaman?

Saat ücreti olarak 2 frank ile 
geldik buraya. Şimdi çok dü-
şük ama o sıra yetiyordu bize. 
Ay sonunda elimize 600-700 
frank geçiyordu. O zamanlar 
çok ucuzdu buralar. Migros’tan 
haftalık 20-30 franka eşya 
alırdık, 1 hafta yeterdi bize. 
Pek bir yere çıkmıyorduk. 1932 doğumlu 

olan Hüseyin 
Yıldız şu an 86 

yaşında ve 1996 
yılından bu yana 

da emekli.
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F
ederal Hükümet gectigimiz 
günlerde Parlamento’ya, 
Tütün Ürünleri Yasası için 
yeni bir tasarı sundu. Tasarı 

ile, tütün ürünlerinin ülke çapında 
18 yaşın altındakilere satılması 
yasaklanmak isteniyor.

Hükümet’in bu kararının arkasında-
ki gerekçe ise, tütün kullanımının 
İşviçre’deki en yaygın önlenebilir 
ölüm nedeni olması. Tütün Ürünleri 
Yasa Tasarısı böylece genç neslin 
güvenliğini arttıracak. 

Günümüzde sigara satışına konan 
yaş sınırı, kantona bağlı olarak 16 
ile 18 yaşları arasında değişiyor. 

Ülkedeki üç kantonda ise, sigara 
satışı için herhangi bir yaş sınırı 
bulunmuyor.

Tütün ürünleri hakkında sunulan 
yeni yasa tasarısı aynı zamanda 
Snus (Ağızdan alınan ve emilem bir 
çeşit tütün) kullanımının yasal-
laştırılmasını da içeriyor. 

Nikotinli/nikotinsiz elektronik 
sigara kullanımı ve ısıtmalı tütün 
ürünleri ise farklı bir düzenlemenin 
kapsamında sayılacak. Bu ürünler, 
pasif içiciliğe karşı olan federal 
yasa kapsamında yer alıyor. Yeni 
düzenlemeyle birlikte bu ürünler-
in de sigara içilmeyen alanlarda 
kullanılması yasaklanacak.

Tasarının kabul edileceğini düşünen 
Hükümet, revize edilmiş yas-
ayı Parlamento’ya 2020 yılında 
sunacak. Sigara satışına getirilecek 
olan 18 yaş sınırı ile bahsi geçen 
diğer düzenlemelerin 2022 yılının 
ortalarında yürürlüğe girmesi 
bekleniyor.

İsviçre’de, güncel olarak iki milyon 
insan sigara içiyor. Bu sayı nüfusun 
yaklaşık %25’ine tekabül ediyor. 
Ülkede her yıl 9500 kişi tütün 
kullanımının neden olduğu kalp-
damar hastalıkları, kanser veya 
solunum yolu hastalıkları sebebiyle 
erken yaşlarda hayatını kaybediyor.

  

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

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

Sigarayı bırakma 
yöntemleri 
hakkında 
bilgilendirilmek 
ve sigara içme 
alışkanlıklarınızı 
değiştirmek Ücretsiz 

danışmanlık ve bilgi 
hizmetlerimizden 
faydalanmak için 

Tel: 076 343 80 74

ÜCRETSİZ
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istenilen standartlar çerçevesinde vergi 
uygulamasına gittiğinde, şirketlerin 
daha fazla vergi ödemeleri gerektiği 
için İsviçre’yi terk edeceği endişesi ile 
yine yasal çerçevede şirketlere vergi 
indirimi yapmak istiyor. Ancak, İsviçre 
ve birçok kanton uluslararası alanda 
zaten en düşük vergi alan ülkeler ara-
sında bulunuyor. Unutmamak gerekir 
ki, vergiler tek başına bir şirketin ülke 
aramasında rol oynamıyor. Altyapı, gü-
venlik, diğer hizmetler de aynı şekilde 
bir şirketin gidecek bir ülke ararken, 
gözetlediği kriterlerdir. Onun için, sa-
vunulan vergi indirimi, gerçekleri tam 
olarak yansıtmamakta. Gerek ülkeler 
arası, gerekse de kantonlar arası kıya-
sıya bir vergi indirimi savaşı yürütülü-

Şubat 2017’de, şirketlere vergi indirimini öngören vergi reformunun (Unternehmer 
Steuerreform III) halk oylamasında reddedilmesinden sonra Federal Hükümet yeni 
bir vergi indirimi paketini hazırlamak için kolları sıvadı. Söz konusu paket (Steu-
erreform und die AHV-Finanzierung: STAF), parlamentodaki SVP dışındaki büyük 
partiler (FDP, SP, SVP) tarafından önceden anlaşılarak, hem fikirlilik çerçevesinde 
ambalajlanarak sunuldu. Bu vergi reformu Parlamento’da (Nationalrat) ve Kanton 
Temsilciler Meclisi’nde (Ständerat) temizlendikten sonra, Eylül 2018’de son halini 
alarak, Parlamento’dan çoğunluğun kararı ile geçti. 

Şirket vergileri uluslararası alanda neden 
önemli?

İsviçre ve özellikle de kantonlar, dışa-
rıdan gelen şirketlere ve holdinglere 
vergi alanında tanıdıkları imtiyazlar ile 
(örneğin düşük gizli paket vergiler), 
uluslararası alanda birçok şirkete ev 
sahipliği yapıyorlar. Şirketler, ülkelerini 
terk edip, merkezlerini veya işyerlerini 
İsviçre’ye taşıyarak, ülkelerinde vergi 
ödeme yerine, daha düşük olmak üzere 
vergilerini İsviçre’de (tabi ki başka 
ülkelerde var) öderler. Dışarıdan gelen 
şirketler, İsviçre’de faaliyet gösteren 
şirketlerden daha düşük vergi öderler. 
Bu da o şirketlerin geldikleri ülkelerin 
vergi kaybına uğraması anlamına geli-

yor. İsviçre ekonomisi bu işten yararla-
nıyor. Bunun sonucu olarak, o ülkelerde 
ekonomik krizlerin yaşanması, yatırım-
ların durması, eğitim, sağlık, sosyal, 
alt ve üstyapı alanında harcamaların 
düşmesi anlamına geliyor. Ancak bu 
durum, diğer ülkelerin özellikle de 
vergi kaybına uğrayan ülkelerin hoşuna 
gitmiyor. Bu nedenle, Avrupa Birliği 
(EU) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD), İsviçre’yi, şayet gerekli 
adımları atmaz ve yola gelmezse, “kara 
listeye” alma tehdidi ile „gri gözetleme 
listesine” aldı ve 2018’e kadar süre 
tanıdı (süre biraz uzatılabilir). Bunula, 
İsviçre’den uluslararası standartlara 
uygun bir şekilde yabancı şirketlere 
vergi uygulaması talep ediliyor. İsviçre, 

Yeşiller Partisi 
Bern Kanton Milletvekili
sancars@bluewin.ch

Haşim Sancar
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Şirketlere vergi indirimi tekrar referan-
dum konusu

Şirketlere vergi indirimi Ulusal 
Parlamento ve Kanton Temsilci-
ler Meclisi’nde son halini almaya 
yaklaştığı zaman, Geç Yeşiller (Junge 
Grüne) hemen konuyu referandu-
ma götüreceklerini açıkladı. Buna 
Yeşiller’de destek verirken, üç ay 
içeresinde gerekli olan geçerli 50 bin 
imzayı toplamak için yollara düştü 
Geç Yeşiller. Bu arada SP içeresinde 
de homurdanmalar başladı.

Şirketlere vergi indirimi sayesinde 
AHV’a kaynak aktarmak, vergi indi-
rimini daha az zararlı kılmıyor. AHV’a 
aktarılan meblağ, ki bunu yine çalışan 
bizler karşılıyoruz, selamlanması 
gereken bir karar. Ancak, karşılığındaki 
kayıp, çok yüksek ve kabul edilemez. 
Birbiri ile bağımsız olan bu iki konuyu 
birleştirmek, at pazarındaki cambazla-
rın işine benzemekte ve ayrı bir sorun 
teşkil ediyor. Oylamada ya evet ya da 
hayır diyebiliyorsunuz, AHV için evet, 
vergi indirimine hayır diyebilme olana-
ğına sahip değilsiniz, ki bu politikada 
eşyanın tabiatına aykırı.

Şayet yasa böyle geçmiş olursa, 
Belediyeler ve Kantonlar da yasa vergi 
değişiklikleri ile çarpışmak zorunda 
kalacaklar ve milyarlık vergi kaybına 
uğramış olacaklar. Bu da sosyal, sağlık, 
eğitim alanında kısıtlamalar anlamına 
geliyor. 

Bern Kantonu en büyük şirketlere 160 
milyon Franklık bir vergi indirimi yap-
mak istemiş ve bu istemini çoğunluğu 
sağ ve orta partilerden oluşan Kanton 
Parlamentosu’ndan geçirmişti. Bu 
karara karşı imza toplayarak konuyu 
referanduma götürmüştük. 25 Kasım 
2018 tarihinde yapılan halk oylamasın-
da büyük şirketlere vergi indirimi Bern 
Kantonu ’da reddedildi. Unutmamak 
gerekir ki, Bern Kantonu kırsal ve sağın 
çok güçlü olduğu bir Kanton. 

Şirketlere vergi indirimini öngören 
Steuerreform und die AHV-Finanzie-
rung (STAF) ile ilgili şayet gerekli 50 
bin imza toplanırsa, 19 Mayıs 2019’da 
halk oylaması yapılacak ve çalışanla-
rın, belediyelerin ve kantonların hayır 
demesi gerekecek. Diğer türlü acı ve 
yan etkilerinin çok fazla olduğu bir ilaç 
olacak.

yor. Bu işten daha az vergi ödedikleri 
için şirketler hep kârlı çıkıyorlar. 

Vergi reformu STAF paketinde neler var?

Şirket ve holdinglere vergi indiriminde 
değişik şekillerde kolaylıklar gösterili-
yor. Araştırma ve geliştirmelere yapılan 
harcamaların üstünde vergi düşür-
me tanınmakta. Patentlerden alınan 
karların da vergiden muaf tutulması 
söz konusu. Buna karşı, kâr payında ve 
hissedarların vergileri biraz yükseli-
yor (karşı çıkanları susturmak için). 
Şimdiye kadar özel ve gizli sistem ile 
vergi ödeyen şirketler, daha fazla vergi 
ödemek zorunda kalacaklar. Düzenli ve 
kurallara uygun vergi ödeyen şirketler 
ise, daha az vergi ödemeden yararlana-
caklar. Şirketlere vergi indirimi, Federal 
Hükümet’in kasasına 700 Milyon 
İsviçre Frank’ı bir kayba mal olacak. 
Kantonlarda vergi indirimine gideceği 
için, Kanton kasalarına kayıp 1,7 Milyar 
Frank olarak yansıyacak. Toplam vergi 
kaybı 2 Milyar Frank civarında olmuş 
olacak. 

Şirketlere vergi indirimi için pazarlık 
konusu emeklilik sigortası

Bu acı ilacın tadını, sola içilebilir bir 
tadıma getirmek için, gelecekte 
açık vereceği beklentisi içinde olan 
Emeklilik Sigortası’na (AHV) bir ödeme 
yapmak gerekiyordu ki, SP onun için 
yasa değişikliğine Parlamento’da 
destek verdi. O da şöyle görünüyor; 
kayıp oranında, yani 2 Milyar Frank-
lık bir meblağ Emeklilik Sigortası’na 
aktarılacak. Bunun 1,2 Milyar Franklık 
bir kısmı, çalışan ve işverenlerden eşit 
şekilde toplam yüzde 0,3 oranında 
(yüzde 0,15 işçi, yüzde 0,15 işveren) 
kesilecek, geri kalan 800 Milyon Frank 
ise direk Federal Hükümetin kasasın-
dan aktarılacak.
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5 
Aralık’ta İsviçre Federal 
Parlamentosu’nda kadınlar 
için tarihi bir gün yaşandı. 
Federal Hükümet üyeleri, 

Doris Leuthart (CVP) ve Johann Sch-
neider-Ammann (FDP)’ ın istifaları 
sonrasında boşalan koltuklara iki 
kadın bakan seçildi. 

Federal Parlamento’da aynı gün 
yapılan ilk tur oylamalarında, CVP’li 
Viola Amherd ile FDP’li Karin 
Keller-Sutter oy çokluğu ile Federal 
Hükümet’in yeni üyeleri seçildiler. 
Böylece 7 kişilik kabinedeki kadın 
bakan sayısı 3’e çıktı.

Kanton St. Gallen’den olan 54 
yaşında Karin Keller-Sutter geçerli 
olan 240 oyun 154’ünü, Kanton 
Wallis’ten olan 56 yaşındaki Viola 
Amherd ise 148’ini almayı başardı. 
Karin Keller-Sutter ve Viola Amherd, 
oylama sonuçlarının açıklanmasının 
ardından yemin törenine katıldılar ve 
birer teşekkür konuşması yaptılar.

Yeni dönemde çalışmalarına başlay-
acak olan bakanların görev dağılım-
ları daha sonra belli olacak. 2019 
yılında Cumhurbaşkanlığı görevini 
devralacak olan isim ise, SVP’li Ueli 
Maurer olarak belirlendi.



SBAA'nın 251 sayılı dosyasından alınan somut bir örnek şöyle;

"Maria" bir İsviçre vatandaşı ile evlendikten sonra, 2004 yılında B oturum 

iznini almaya hak kazanır. Ancak bir süre sonra boşanır. Boşandıktan 

sonra eski eşi, oğullarına nafaka ödemeyi reddeder. Maria bu yüzden 

nafaka avansı almak için başvuru yapmak zorunda kalır. Göçmen 

Bürosu 2012 yılında Maria’yı uyararak, sosyal haklardan yararlandığı 

için B oturum iznini iptal etmekle tehdit eder. Maria’nın bu konu ile 

İsviçre Sığınma ve Göç Yasası Gözlemevi (SBAA), 
mali olarak zor bir durumda olduklarında göçmen-
lerin sert bir uygulamayla karşılaşacakları konu-
sunda uyarılarda bulunuyor.

Emine Sarıaslan
Unia - Horizonte Redaksiyon Üyesi

emine.sariaslan@gmx.ch
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ilgili açıklaması Göçmen Bürosu 
tarafından göz ardı edilir. Ancak 
avukatının bir mektup yazarak, 
Maria’nın sosyal yardım almasında 
kendisinin herhangi bir hatasının 
olmadığını ve Maria’nın şu anda 
çalıştığını belirtmesinden sonra 
uyarı geri çekilir ve B oturum izni 
uzatılır. 

Sosyal yardım alanlara oturum 
izni iptali

1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek 
olan yeni yabancılar yasasına göre, 
eğer kişi sosyal yardım alıyorsa 
oturum izni iptal edilebilecek. 
Ancak, kişi kendi hatası olmadan 
sosyal yardım almak zorunda 
kalmış ise durum farklılık arz 
edebilecek. SBAA’nın 2017 yılında 
hazırlanan bir raporunda yer alan 
Maria vakası sadece ona özgü olan 
tek vaka değil. 

Son dönemlerde, Göçmen Bürosu 
yetkililerinin yabancıların oturum 
izinlerini uzatmamalarında ve iptal 
etmelerinde artışlar görülmektedir.

Aile birleşiminde bile finansiyel 
kriterler belirleyici

İsviçre’de, aile birleşiminde de 
finansiyel koşullar önemli kriterler-

den biri olmaya başladı; SBAA'nın 
raporuna göre, kantonlar genel-
likle aile birleşimi için başvuruları 
gelecekteki sosyal yardıma bağımlı 
yaşama ihtimali üzerinden değer-
lendiriyorlar. Yani Göçmen Bürosu 
yetkilileri maddi duruma, ailenin 
birleşiminden, ailenin birlikte 
yaşamasından daha fazla önem 
veriyorlar.

Federal Hükümet’e göre enteg-
rasyonu teşvik etmek

Yeni Yabancılar ve Entegrasyon 
Yasası’na göre, Federal Hükü-
met göçmenlerin iş üzerinden 
entegre edilmelerini daha çok 
teşvik edecek. Burada esas olarak, 
ilticası tanınmış ve geçici olarak 
alınmış mültecilerin iş yaşamına 
entegre edilmeleri amaçlanırken, 
bunun için çalışma izinleri ile ilgili 
prosedürlerin kolaylaştırılması 
hedefleniyor.Buna göre işveren, işi 
bildirmek, yere, mesleğe ve branşa 
göre standard ücret ve çalışma 
koşullarına uymakla yükümlüdür.

Oturum izni entegrasyona bağlı 
olacak

Yeni düzenlemeye göre, oturum 
izni entegrasyona bağlı olarak 
verilecek. Dil bilmek ve iş hayatına 
katılmak entegrasyon kriterleri 
olarak belirleniyor. Göçmenlik 
statüsüne bağlı olan haklarda, 
dil yeterliliği daha yüksek tutulu-
yor. “Ekonomik yaşama katılım” 
(çalışmak) şart ve istisnalar sadece 
iş yaşamına katılımı engelleyen bir 

sakatlılığın mevcut olduğu veya 
bakım sorumluluğu, örneğin çocuk 
bakımı durumunda mümkün. 
Yasa, kendi hatası olmadan sosyal 
yardım almak zorunda kalmış 
olmayı “istisnai durum” olarak 
değerlendiriyor. Ancak, SBAA'nın 
örneklerinde görüldüğü gibi, “kendi 
hatası olmadan sosyal yardım 
almak zorunda kalmış“ kişilerin 
oturum izinleri uzatılmıyor. 

C kimliği iptal edilebilecek

Yeni yabancılar yasasına göre C 
yerleşim kimliğine sahip olanların 
kimlikleri de ellerinden alınabile-
cek. Bu uygulama bugün de müm-
kün. Kamu güvenliğini ve düze-
nini ihlal durumunda veya sürekli 
sosyal yardım alınması durumunda 
C kimliğine el konulabiliyor. 

Yeni yasa kapsamında yetkili-
ler, entegrasyonun zayıf olduğu 
durumlarda C kimliği yerine B 
kimliği verebilecek veya C kimliğini 
tamamen iptal edebilecekler. Yet-
kililer aynı zamanda oturum iznini 
entegrasyon anlaşmasına bağlı da 
kılabilecekler. 

Göçmenlik statüsünde belirsizlik

Yasadaki değişikliklerle birlikte, 
göçmenlerin göçmenlik statüleri 
entegrasyon çabalarına ve bunu 
kanıtlamalarına bağlı olacak. 

Yukarda bahsettiğim yeni uygula-
malarla, İsviçre’de oturum güven-
cesinin önümüzdeki yıllarda iyice 
azalacağını söyleyebilirim.

1 Ocak 2019'dan itibaren 
yeni “Federal Yabancılar ve 
Entegrasyon Yasası“ yürür-
lüğe girecek. Yasa birkaç 
iyileştirmenin haricinde 
birçok sertleştirmeyi bera-
berine getiriyor; Buna göre 
yerleşim izni (C kimliği) 
sadece “iyi entegre“ olmuş 
olan kişilere verilecek. 

21



Çocuklarda zekâ gelişimi üzerine 
yapılan araştırmalara göre, kalıtımın 

zekâ üzerinde etkisi olmakla birlikte, 
özellikle 0-3 yaş arasındaki zekâ 

gelişimi büyük önem taşıyor. Çocuğun 
zekâsı, doğduğu anda netleşmediği 

gibi, belirli yaş aralıklarında zekâ 
düzeyi netleşmeye başlıyor.

Ço
cu

k

Çocuklarda
Zekâ Gelişimi

0-4 yaş 
büyük önem taşıyor
Gelişim sürecinde, çocuğun zekâsını geliştirecek 
oyun ve aktiviteleri destekleme konusunda 
ebeveynlere önemli görevler düşüyor. Çocuğun 1 
yaşından itibaren doğru yönlendirilmesi ve zekâ 
geliştirici aktiviteler ile ilgilenmesinin sağlanılması 
çocuğun iq puanını artırıyor. Beyin hücrelerinin 
en hızlı geliştiği dönem olan 0-5 yaş aralığında, 
çocukların zekâ düzeyi büyük ölçüde belirlendiği 
gibi, karakter özellikleri de belirginleşmeye 
başlıyor.

Eğitim alan çocuklarda 
zekâ gelişimi daha hızlı

Çocukların zekâ seviyesi, 4 yaşına kadar önemli 
bir gelişme gösterir. Bu süreden sonra da özellikle 
5-6 yaşlarına kadar artmaya devam eder. Yapılan 
bir araştırmaya göre, çocuklarla yapılan etkinlikler 
çocukların zekâsında önemli bir rol oynuyor. Dar 
gelirli 30 ailenin evine giderek, 15 aylık çocuklar ile 
bir saat etkinlik yapan özel eğitmenler, 6 ay sonra, 
çocuklar 21 aylık olduğunda yaptıkları zekâ düzeyi 
araştırmasında özel eğitim gören çocukların, eğitim 
görmeyen çocuklara oranla zekâ düzeylerinde 17 
puanlık artış olduğunu saptamışlar.

Çocukların zekâ gelişiminde 
ebeveynlere büyük görev düşüyor

Araştırmalara göre, çocukların zekâ gelişiminde 
çocuğun teşvik edilmesi, dil ile ilgili faaliyetlerde 
bulunması ve okuma yazmaya hazırlanması büyük 
önem taşıyor. Bu nedenle ebeveynlerin özellikle 0-4 
yaş aralığında çocuklarla özel olarak ilgilenmeleri 
ve zekâ gelişimine yardımcı olan oyunlar 
oynamaları gerekiyor. 

Çocuklarda zekâ gelişimi konusunda alınan eğitim 
önem taşıdığı gibi, beynin sağlıklı beslenmesi 
de oldukça önemli. Dolayısıyla ebeveynlerin 
çocuklarda beslenme alışkanlıklarına da ekstra 
önem vermesi şart.
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Müşterilerine turizm 
alanında 20 yıldır ke-
sintisiz hizmet sunan 

İlkhan Reisen GmbH yoluna 
Orient Travel GmbH ismi ile 
devam ediyor. Bu kapsamda 
yeni bir adrese de taşınan Ori-
ent Travel GmbH, yeni sezonda 
müşterilerine sunacağı uygun 
tatil paketleri ile adından söz 
ettirecek.

2019 yılında aşırı bir turist 
yoğunluğu olacağını öngören 
Orient Travel GmbH, müşter-

ilerine internette görülen fi-
yatlar üzerinden tatil paketleri 
hazırlayacak.

Yeni sezonda müşterilerinin 
karşısına Almanya fiyatları ile 
çıkacak olan seyahat acentesi, 
bu çerçevede 216 Alman tur 
operatörü ile anlaşmalar 
yaparak online bir sistem 
kurdu. Firma bu sayede, Al-
manya için sunulan Euro tatil 
paketlerini “özel paket“ olarak 
İsviçre’deki müşterilerine 
sunacak.

“Fiyatlarımız çok uygun“

Orient Travel GmbH yetkil-
ileri konuyla ilgili olarak; 
“Müşterilerimiz artık inter-
netten bakayım da Almanya 
üzerinden daha ucuza alayım 
diyemeyecek artık. Onu biz 
buradan alıp onlara sunacağız. 
Fiyatlandırmalarda herhangi 
bir değişiklik olmayacak tabi. 
Buradan vereceğimiz hizmetle 
müşterilerimize daha fazla 
tatil paketi çeşidi de sunabi-
leceğiz. Uygun ücretlere tatil 

paketi arayanlar, www.orient-
travel24.ch ismli sitemize girip 
Almanya fiyatları üzerinden 
rezervasyonlar yapabilecekler. 
Ancak hangi otele gitmeleri 
gerektiği konusunda bizi ara-
malarında fayda var. Bu kon-
uda onlara iyi bir danışmanlık 
hizmeti de sunacağız.“ diyorlar.

Uygun fiyata tatil paketi 
edinmek isteyenler aşağıdaki 
iletişim bilgilerinden yararla-
nabilirler.

www.orienttravel24.ch info@orienttravel24.ch

Açılış Saatleri:
Pazartesi-Cuma 09:00 - 18:30
Cumartesi 09:00 - 17:00

Orient Travel GmbH 
Aarauerstrasse 3, 5033 Buchs / AG
(Eski İlkhan Reisen)
Tel : +41 (0) 62 823 14 11
Fax : +41 (0) 62 823 14 12

20 yıllık tecrübeyle 
güleryüzlü ve güvenilir

hizmetler vermeye devam ediyoruz.

20 yıllık tecrübeyle 

Esen DonatNilgün Cansev

2019 YILINDA
müşterilerimize özel ALMANYA FİYATLARI!
Yeni yerimize bekleriz.

İsviçre’de, 
Almanya Fiyatları Üzerinden 
Uygun Tatil Rezervasyonları

Orient Trevel GmbH’dan Tatil Sezonu Atılımı!
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Yaşantının nasıl olması gerekti-
ğini kim, neye göre, nasıl tarif 
edebilir ki? Bu bağlamda baş-

kalarına nasıl bir hayat yaşayacak-
larını birileri tarif etse bile, yaşanılan 
bu hayatlar kendilerine ait değilse, bu 
etik midir? Bu etiksel kaygıları içimde 
hissederek bu yazıyı kaleme aldığımı 
da bilmenizi isterim. 

Günümüz insanına doğrusal, 
neden-sonuç ilişkisine dayalı bilim 
anlayışı artık yetersiz geliyor. Kâinat 
bir karşılıklı bağımlılıklar ağından 
ibaretken, hiçbir şey ilişkilerinden 
bağımsız değerlendirilmiyor. Yalnızlık 
içinde herkes kendi yarasını yalıyor. 
Öyle olmasa nedendir bu kadar birbi-
rimize olan mesafemiz? 

Yıllar önce karşılaştığım Nijeryalı bir 
mülteci İsviçre’ye altı ay önce gelmiş-
ti. “Bu kadar zaman zarfında İsviçre’ye 
dair en temel tespitin nedir?” diye 
sorduğumda; “Burada, insanlar arsın-
daki mesafe dünya ile ay arasındaki 
mesafeden daha büyük” demişti. Taşı 

gediğine oturtmuştu sanki. Nedendir 
mesafe? Hep sordum durdum bu 
soruyu. 

Her insanın varoluşunun bir sebebi 
vardır. Her insan biricik ve tektir. 
Her insan varoluşunun özel amacını 
bilirse, bu dünyaya neden geldiğini 
bilir ve bu doğrultuda bütün olumsuz-
luklara rağmen tasasız ve kedersiz 
yaşar. Seyri aleme dalarak yaşamayı 
becerenlere aşk olsun! Müdahele 
etmeden seyrederek kaç tanemiz ya-
pabiliyoruz? Seyretmek burada pasif 
kalmak değil ya da duyarsızlık değil, 
seyretmek burada farkında olarak 
görmektir. Bakmak değildir. 

Modern çağda insan ruhunun ızdı-
rabının azaltılmasında psikoloji ve 
psikoterapi öğretileri yetersiz kalıyor. 
İnsanın temel görevinin olgunlaşmak 
olduğunu bize söyleyen Yunus Emre, 
içimizdeki gizli duran olgun insanı 
(insan-ı Kamil’i) bulup çıkarmaya 
devet ediyor. İnsan bu dünyada gelip 
geçici bir misafir ve bir yolcu. Bu yol-

Mehmet Meral
lic. phil. Psychologe FSP
Systemischer Therapeut
mehmetmeral@gmx.ch

Ps
ik

ol
oj

i

Bir yerde Ludwig Wittgenstein güzel bir kelam eder; “İzah 
etmede zorlandığımız konular üzerine hiç konuşmasak 
daha hayırlıdır.“ Bu yazımda umarım bu duruma düşme-
den ve daha çok yaşama dair yaptığım gözlemleri ya da 
tespitleri sizlerle paylaşırken, insan olmanın ve kalmanın 
derdinde biri olduğumu hatırlatarak bazı düşüncelerimi 
paylaşmak istiyorum. 

Biz öyle mahluklarız ki, 
bazen melekler insan yaratılmadıklarına üzülürler; 

bazen de şeytanlar bizden olmadıklarına şükrederler

(Mevlana)
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ne olduğunuda ortaya koymak 
zorundadır. 

Özellikle etnik ya da dini 
kimlikler bizlere bizlerin tercihi 
ile verilmiş kimlikler değildir. 
Tesadüfen bir yerde doğuyor-
sunuz ve orada doğmanızdan 
kaynaklı birilerinin tarifi üzeri-
ne sen busun ya da şusun diye 
tanımlanıyorsunuz. Burada 
önemli olan işte bir insanın 
hayatında vazgeçme hamlesi-
ni yapabilmesidir. 

Bir arada yaşabilmek için etnik 
kimlikler maalesef tek başına 
yeterli değildir. Bunun yanında 
insanları birbirleriyle buluştu-
ran ve kaynaştıran kimlikler ya 
da aidiyatlar gerek biz insanla-
ra. İnsanı insan yapan değerler 
üzerine kurulu toplumsal 
projelere ihtiyacımız var. 

Bazen içimden bir ses şöyle 
diyor; bırakın herkes kendine 
ait, kendini bulduğu ilişkiyi ya-
şasın, özgürlükçü anlayış bunu 
gerektirir. İdeolojik takıntılarla 
insanların yaşadığı özel hayat-
larına müdahele etmek etik 
değildir. Yapacağımız güzel 
bir muhabbet ya da karşıla-
şacağımız yeni dostuklar ve 
insani buluşmalar başkalarına 
nasıl baktığımızla doğrudan 
ilintilidir. 

Her insan bir yıldızdır, her 
insan bir cevherdir. Mesele 
insanın kendi içindeki cevheri 
bulup açığa çıkarması ve bunu 
çevresiyle paylaşmasıdır. 
Özgürlük tek başına insana 
yetmez, insan bunun yanında 
güven duygusuyla, sadakatla 
bağlanacak bir yer arar. İde-
olojik gözlüklerle bakanların 
hiç tanımadıkları hayatları ve 
hikayeleri dışlamaması, öte-
kileştirmeden, bu tür hayatları 
sürdürmek isteyenleri rencide 
etmeden ve kendisiyle bir ayar 
görmeyen bir anlayış ve tavır-
dan arındırmalılar kendilerini. 
İnsanileşmenin ölçütüdür bu 
ayar. Toplumun geneline yapı-
lan bir ayrımcılığı, bir biçimiyle 

da ilerlerken geçmişin çatışma 
ve sıkıntılarından yavaş yavaş 
arınarak gerçek benliğini bul-
ması gerekiyor. Gerçek benlik, 
hırs, tamahkarlık ve nefretten 

arınmış olandır. 
Psikoterapide 
bunları farkındalık 
teknikleriyle gös-
termeye çalışırken, 
insanların zihin-
sel ve duygusal 
bağlamda hep iyi 
ile kötü arasında 
kutuplaşan yerlerde 
gezindiklerine şahit 
oluyoruz. Ya birile-
rini çok seviyorlar 
ya da birilerinden 
çok nefret ederek 
yaşıyorlar. Arası yok 

sanki. Denge unsurundan yok-
sun yaşıyor insanlar. Dengeyi 
sağlayanlar herkesle ortak 
bir yaşam alanını kurmada 
aynı mekanlara girip çıkmada 
zorlanmayanlardır. Mesela 
siyasetçilerin insanlara yalan 

söyleyerek, onları kamplara 
bölerek kışkırtırlar. Kimileri 

de nefret suçu işleyecek 
düzeyde ötekileştiren dili 
kullandıklarında yaşam 
iklimini kirletmektedirler. 

Millete yalan söyleme-
yerek aldatmamak önemli 
bir duruştur. Bunun ötesinde 
kışkırtıcı ve toplumu geren 
durumlardan kimler çok 
fayda sağlıyor, buna bakmak 

gerekiyor. En can 
alıcı kimlikler 
toplumu gererken, 
ortak paydada 
bulaşamayanlara 
sormak gerekir: 
Kim ne zaman 
etnik kimliğinden 
vazgeçeblir? Ya 
da kim hayatı aynı 
coğrafyada ötekiyle 
paylaşırken başka-
sını ötekileştirme-
den sürdürebilir? 
Kişi sahip olduğu 
ayrıştırıcı olan etnik, 

ideolojik ya da dini kimliğinden 
vazgeçtiği andan itibaren de 

başkasına yaparak yaşanılan 
ilişkilerde bir iktidar olarak 
kendini kurgulamamalıdır. 

Bütün iyi manevi yollar insanı 
doğru davranmaya, başkaları-
na karşı saygı duymaya davet 
eder. Madem bu dünyada gelip 
geçiciyiz, temel görevimiz 
insanlara ve doğaya iyi dav-
ranarak faydalı olmaktır. Hadi 
faydalı olamadık ya da böyle 
bir marifetimiz yok, en azından 
hiç kimseye zarar vermeden 
yaşamak da zor gelmemeli 
bize. İnsan bencil arzularından 
sıyrılarak yücelebilir. Hiçbir 
insan 24 saat ızdırap içinde 
değildir. Ya da hiçbir kişi 24 
saat depresif değildir. 

Ömrümüz dört mevsim misali, 
ilkbahar-yaz-sonbahar-kış! 
Bir gün gelecek bir çoğumuz 
geçeceğiz bu mevsimlerden. 
Dünya kalıcı, hayatımız ise 
kırılgan ve geçici. Ve her yerde 
ruhuna şifa arayan bedenler. 
Kimse kaldığı yerden, mekân-
dan memnun değil, herkes 
kendine başka bir yurt arıyor. 
Yurtsuzluk almış başını gitmiş, 
herkese müptela olmuş bir 
kimsesizlik duygusu. Aslında 
mesele bir o kadar basit, 
kibirden, kinden ve haset 
duygularından arınarak insani 
ilişkilerde doğru ve dürüst 
kalarak ötekinin hayatında 
bencil olmadan yüreğindekini 
paylaşmak.  

Yola çıkmak, ruhun izdirabına 
şifa bulma çabası ve arayışıdır. 
Hayat bir bakıma şifa bulma 
arzusu değilde nedir? Bir Sufi 
ehlinin söylediği gibi; “Her ara-
yan bulamaz, ancak bulanlar 
yalnızca arayanlardır”. 

Herkese kendi yolculuğunda 
kendi şifasını aramasını ve 
bulmasını dilerim.

Her insanın 
varoluşunun bir 

sebebi vardır. Her 
insan biricik ve 

tektir. Her insan 
varoluşunun özel 

amacını bilirse, 
bu dünyaya neden 

geldiğini bilir ve bu 
doğrultuda bütün 

olumsuzluklara 
rağmen tasasız ve 

kedersiz yaşar. 

Bazen içimden bir 
ses şöyle diyor; 

bırakın herkes 
kendine ait, 

kendini bulduğu 
ilişkiyi yaşasın, 

özgürlükçü anlayış 
bunu gerektirir. 

İdeolojik takıntılarla 
insanların yaşadığı 

özel hayatlarına 
müdahele etmek 

etik değildir. 

25
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İsviçre’de 
sosyal 
adaletin 
öncüsü 
eğitmen 
Pestalozzi 
ve geride 
bıraktığı
izler.

1746 ile 1827 yılları yaşamış olan Johann Heinrich Pestalozzi, tipik İsviçre
tarzı eğitimin, yaşamın ve düşünüşün belirginleştirdiği ender ve özel 
insanlardan biridir. Öğretmenlikle beraber yazar, filozof, ilahiyatçı, antropolog 
ve siyasetçi olarak ülkesine ve toplumuna hizmet eden Pestalozzi, genç 
yaşından itibaren iyi niyetli, cömert ve insan dostu tutumları nedeniyle, ekonomik 
olarak girişimlerinde başarısızlığa uğramış fakat bunlar onu hiçbir zaman 
hedeflerinden saptıramamıştır. 

Bana “Niçin Pestalozzi’yi ele alma ihtiyacı duydun?” diye sorarsanız, size iki 
önemli neden sıralayabilirim; Birincisi, İsviçre devletini ve toplumunu daha 
iyi anlamak, ikincisi ise Pestalozzi’nin eğitime sunmuş olduğu katkıyı, kendi 
yaşamımda da uygulayabilmek!

1746 - 1827

Po
rt

re
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Çocukluk 
ve Gençlik 
Yılları

Stans

Yverdon

Neuhof 
Yılları 

Burgdorf ve 
Münchenbuchsee 

Hayatının
Son Yılları 

Kuşkusuz Pestalozzi, İsviçre 
devletini ve toplumunu anlamak 
ve değişiminde yapıcı ve etkin rol 
üslenmek isteyen herkese, hayatı 
ve eserleriyle öğretmenlik yapmaya 
devam etmektedir hala. Özellikle de 
eğitim ve öğretim alanında.

Geniş bir bilgi ve tecrübe kaynağı 
olan Pestalozzi’nin hayatı çal-
kantılarla dolu geçmiştir. Sayısız 
ibretlik tecrübe ve başarısız girişim 
sonrası, son nefesine kadar vermiş 
olduğu mücadeleyle; günümüzde 
de okuyan, araştıran, bilimsel olarak 
üretmeye çalışan, toplumun, bireyin 
ve varoluşun bin bir sorunuyla ilgile-
nen insanlara kılavuzluk yapacak bir 
rehber öğretmen niteliğindedir. 

Zürich'te 
Çocukluk ve 

Gençlik Yılları 
(1746-1827) 

Johann Heinrich Pestalozzi 12 
Ocak 1746'da Zürich'te, yoksul 
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
gelir. Babasının ve birçok karde-
şinin erken yaşlarda ölmelerinin 
ardından, annesinin ve ailenin sadık 
bir hizmetkârının endişeli bakımı ve 
koruması altında yaşar. 

Pestalozzi, kapıları genç ve zeki bir 
vatandaşa açık olan tüm okulları 
ziyaret eder. Böylece de İsviçre 
aydınlanma hareketinin ünlü şahsi-
yetleriyle etkileşime girer. Johann 
Jakob Bodmer’in çevresindeki 
vatanseverlerin arasında, eski ve 
yeni filozofların düşünceleriyle ve 
bilhassa da Jean Jacques Rous-
seau'nun düşünce ve eserleriyle 
tanışır. «Agis» ve «Arzular» adlı ilk 
makalelerinde, kibirli yöneticilerin 
yönetim biçimlerini irdeler. Daha 
sonra teoloji ve hukuk eğitimini 
yarıda bırakarak bir çiftçi, dolayısıyla 
ziraatçı girişimcisi olarak zirai işlerle 
ilgili meslek eğitimine başlar. 1767 
yılında Anna Schulthess ile tanışır ve 
kendisinden sekiz yaş büyük olan bu 
hanım efendiye aşık olur. Müstak-
bel gelinin ebeveynlerinin şiddetli 
itirazlarına rağmen 1769 yılında 
evlenirler. 

Pestalozzi’nin Doğduğu Ev

Pestalozzi’nin Neuhof’da ki evi

Burgdorf Şehri ve Kalesi

Yverdon Şehri ve Kalesi

Anıt mezar

Stans

Neuhof Yılları 
(1769-1798)

Pestalozzi, Zürich'e 25 kilometre 
uzaklıktaki Aargau Kantonu’nun 
Birr köyünden, yaklaşık 20 dönüm 
atıl durumda olan mera ve tarım 
arazisi satın alır ve burada «Neuhof» 
diye adlandırdığı bir çiftlik evi inşa 
eder. Fakat zamanla bu zirai girişim 
başarısız olur. Bunu takiben hayvan-
cılık ve evde pamuk dokumacılığı 
denemesi de olunmsuz sonuçlar 
verir. Daha sonra da yoksullar için 
bir bakımevi kurmayı dener. Fakat 
bu girişiminde de hüsrana uğrar. 
Böylece Neuhof projesi 1780 yılında 
fiyaskoyla sonuçlanır. Bu dönemde 
bir tek Basel şehrinin kalemdarı İsa-
ac İselin Pestalozzi'ye olan inancını 
kaybetmez ve onu yazarlığa teşvik 
eder. Böylece 1780 ile 1798 arası, 
yazar olarak onun başarı yılları olur.

Başka eserlerle birlikte şu önemli 
eserler bu dönemde yazılmıştır; 

Bir münzevinin akşam saati, 4 bö-
lümden oluşan Lienhard ve Gertrud, 
Yasama ve Çocuk Cinayetleri, İnsan 
cinsinin gelişiminde tabiatın seyri 
hakkında araştırmalar, Hikâyeler, 
Fransız ihtilalinin ve Fransa’nin 
İsviçre ile ilişkilerinin ele alındığı, 
politik yazılarından oluşan «Evet ve 
Hayır», Stäfner Halk Hareketi, Aşar 
sorunu ile alakalı yazıları.

Bu yıllarda yazılan tüm bu eserler, 
politik eylem ve etkileme girişimi 
olarak anlaşılabilir.

Stans
(1798-1799)

1798 yılının Mart ayında Fransız 
ordu birliklerinin ülkeye girmesinin 
ardından eski İsviçre Devleti dağılır. 
Pestalozzi, yeni hükümete hizmet 
etmeye aday olarak, nihayetinde 
sosyal eğitime yönelik planları-
nı gerçekleştirebilmeyi temenni 
etmiştir. Pestalozzi, bu kapsamda 
Stans'da bulunan bir yetimhanenin 
yönetimiyle ilgili görevlendirilir. 
Ancak henüz aradan yarım yıl bile 
geçmeden yurt, askeri bir hasta-
nenin açılması için tasfiye edilir. 
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Fiziksel ve ruhsal çöküntü yaşayan 
Pestalozzi, tecrübe ve düşüncelerini 
ifade etmiş olduğu «Stans’ta Geçirdiğim 
Zaman Hakkında Bir Arkadaşa Mektup» 
olarak adlandırdığı yazıyı kaleme alır. Bu 
yazı, sürekli yeniden basılarak yorumla-
nan ve alıntılar yapılan, Pestalozzi'nin en 
önemli pedagojik metni sayılır.

Burgdorf ve 
Münchenbuchsee 
(1800-1804/05) 

Stans'daki ikameti, Pestalozzi'nin 
hayatının en önemli dönüm noktası-
nı oluşturur. Artık öğretmen olmak 
istemektedir ve Burgdorf'da bu imkâna 
kavuşur. Bundan kısa bir süre sonra 
fikirlerini, Burgdorf kalesinde bulunan 
yatılı bir eğitim kurumunun bünyesinde 
gerçekleştirebilecektir. Bu sıra Helvetik 
Cumhuriyeti’nin desteğini de alır. Artık 
kendisine ait yeni bir ders yöntemi 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu vesile 
ile kaleme aldığı yol gösterici kitabı; 
“Gertrud Çocuklarını Nasıl Eğitir“ ile 
sosyal eğitimin büyük bir eğitmeni ve 
yenilikçisi olarak ün kazanırken, tüm 
Avrupa'dan ziyaretçiler Burgdorf'a akın 
etmeye başlar.

1803 yılında yürürlüğe giren Uzlaşma 
Anayasası eski İsviçre'nin federas-
yon şeklindeki yapısını geri getirince, 
Bern Kantonu Burgdorf kalesini Bern 
Kantonu yüksek idaresinin resmi dairesi 

olarak belirler ve Pestalozzi kaleyi terk 
etmek zorunda bırakılır. 

Bu gelişme sonrasında Münchenbuch-
see’deki bir manastır binasında geçici 
bir süre kalan Pestalozzi, 1804 yılının 
ikinci yarısından itibaren, İsviçre'nin 
Fransızca konuşulan Romandie bölge-
sinde yeni yapılanmaya başlayan Vaud 
Kantonu’nun güney ucundaki Neuen-
burger Gölü kenarında bulunan Yverdon 
şehrinde, bir eğitim enstitüsünün 
kurulmasıyla görevlendirilir.

Yverdon 
(1804-1825) 

Pestalozzi’nin, Yverdon'daki enstitü-
sü kısa sürede tanınır ve pedagojik 
alandaki başarısı, başta Almanya 
olmakla beraber, özellikle Prusya ve 
tüm Avrupa'yı sarar. Çok sayıda ziyaretçi 
enstitüyü ziyaret etmek için Yverdon 
'a gelir. Enstitünün en parlak yıllarını, 
1807 – 1809’dan itibaren yaklaşık olarak 
1815’e kadar olan kısıtlı süreç oluşturur. 
Ekonomik zorluklar, çalışanlar arasında 
yıllarca süren anlaşmazlıklar ve üzücü 
kavgalar neticesinde enstitü iflasa 
sürüklenir ve nihayetinde Pestalozzi, 
1825 yılında bu kurumu feshetmek 
zorunda kalır. Yverdon'da geçen 
yıllarda “Lienhard ve Gertrud“ romanı-
nın 3. bölümü, siyasi yazılarını içeren 
“Suçsuzluğa Hitaben“, Pestalozzi’nin 

yanı sıra çalışanlarının da işbirliğiyle 
yayınladıkları “Görüşler ve Tecrübeler“ 
adlı çok sayıda deneme yazısı kaleme 
alır. Ev halkına yönelik çok sayıdaki 
hitabı, 72’nci yaş günü dolaysıyla yaptığı 
etkileyici konuşması, 1807 yılında İsviçre 
Eğitim Severler Cemiyeti Başkanı olarak 
yaptığı “Lenzburg Konuşması“ olarak 
anılan, “Temel Eğitim Fikri Üzerine“ 
başlıklı konuşmasının metinleri oldukça 
önemlidir . 1817 yılından itibaren Cotta 
yayınevinden çıkan 15 ciltlik Tüm Eser-
leri sayesinde, daha büyük bir gelir elde 
etmesi kesinleşir. 

Hayatının Son Yılları 
(1825-1827)

Yverdon enstitüsünün kapatılmasın-
dan sonra Pestalozzi Neuhof'a geri 
çekilir ve bir kez daha bir darülaceze 
kurmak ister. Yeni bir bina inşa edilir 
fakat Pestalozzi inşaası tamamlanma-
dan 17 Şubat 1827 yılında Neuhof'una 
yakın olan Brugg yakınlarında vefat 
eder.  Birr kazasındaki okul binasının 
yan duvarına ek olarak yapılan bir anıt 
mezara gömülür. Pestalozzi Neuhof'taki 
bu son döneminde, daha çok otobiyog-
rafik bölümleri olan ve kendisinin eğitim 
düşüncelerini içeren “Kuğu Ezgisi“ adlı 
büyük ve son eserini yazmıştır. 



tiği konusunda ise şöyle diyor;

İsviçre bürokrasi ülkesi 
olarak geçiyor ve yasaları 
çok sıkı. “Yasal yoldan nasıl 
vergi tasarrufu yapabilirim?“ 
diye düşünmek gerekiyor. 
“Vergiyi nereden kaçırırım?“ 
ya da “işçiden nasıl tasarruf 
yaparım?“ diye düşünmek çok 
riskli. Dediğim gibi isviçre bir 
kanun ülkesi. İsviçreli’yi bir 
kez, yabancıyı ise 5 kez kontrol 
ediyorlar. İnsanlarımız buradan 
ev alıyorlar artık. Herhangi bir 
banka eskiden ev alacak olan 
kişi hakkında detaylı araştır-
malar yapmıyordu. Şimdi 
ise çok detaylı araştırmalar 
yapılıyor. Bankada 10 bin 
frankın üzerinde paranız varsa 
o bile araştırılıyor. İsviçre’de 
kara para ile mücadele konu-
sundaki yasalar serteşiyor. 
Devletin bankalar üzerinde 
ağır bir baskısı var. Bankalar 
artık bu tür kontrolleri yapmak 
zorundalar. Bu vesile ile 
düzenlenen belgeler, tutulan 
kayıtlar dört dörtlük olmalı. 
Yasal yoldan çok rahat tasarruf 
yapılabilir. Yasal yoldan 
yapmayanlar ise er geç zarar 
göreceklerdir. Bütün bunlarla 
ilgili püf noktaları biliyoruz ve 
yardımcı olabiliriz işyerlerine.

JAVE Treuhand AG’nin 
sunduğu hizmetlerl ilgili daha 
fazla bilgi almak isteyenler şu 
iletişim bilgilerinden faydala-
nabilirler.

A
arauerstrasse 3, 
5033 Buchs AG 
adresindeki yeni ye-
rinde müşterilerine 

daha geniş ve ferah bir ortam 
sunan JAVE Treuhand AG, 
muhasebe, vergi beyanname-
si, finans danışmanlığı, finans 
yönetimi, borç yapılandırıl-
ması, iş yaratma, KDV, 
personel idaresi, denetleme, 
sigorta gibi geniş bir yel-
pazede hizmetler sunuyor.

JAVE Treuhand AG yetkilisi 
Veysel Doymuş, “Yeni yer-
imizle birlikte kapasitemizi 
de arttırdık. Müşterilerimizin 
beklendilerini karşılamak 
adında, A’dan Z’ye her türlü 
hizmeti sunuyoruz.“ diyor.

Veysel Doymuş, FA Treuhand 
alanında aldığı eğitimle, uzun 
yıllara dayalı bir işletmecilik 
deneyimine sahip. Şirketin bir 
diğer lokolotif ismi ise Jacque-
line Doymuş. Şirket ekonomisi 
(Betriebsekonomi) dalında 
eğitim alan ve üniversite 
mezunu olan Jacqueline 
Doymuş bu alanda 17 yıllık 
bir tecrübeye sahip.

Veysel Doymuş, JAVE 
Treuhand AG’nin sunduğu 
hizmetleri ve avantajları 
şöyle anlatıyor;

 İsviçre’de bugünlerde vergi 
bildirimi hazırlıkları yapılıyor. 
Bünyemizde muhasebe ve 
vergilendirme konusunda 
uzman, Türkçe, Almanca ve 
İngilize gibi dilleri konuşabilen 

doğru şekilde en az vergiyi 
ödeyeceklerinden emin ola-
bilirler. Bu konuda kendimize 
güveniyoruz. Vatandaşlarımız 
büromuza gelerek hizmet 
alabilirler veya biz kendilerine 
gidebiliriz.

Veysel Doymuş, JAVE Treu-
hand AG olarak yeniliklere 
imza attıklarını, bu kapsamda 
emlak ve gayrimenkul yönet-
ciliği (Immobilienverwaltung) 
alanına da girdiklerini ifade 
ediyor; 

“Bize gelen müşterilerimizin 
birçoğunun binası, evi var. 
İsviçrelilerle çalışmak onlara 
hem oldukça pahalıya mal 
oluyor hem de karmaşık 
geliyor. Biz daha uygun 
ücretlendirmelerle daha 
anlaşılır hizmetler sunuyoruz. 
Şu ana kadar birçok müşter-
imizin emlak ve gayrimenkul 
alanında var olan sorunlarını 
çözdük. Resmi kurumlarla 
sıkı ilişkilerimiz var. Bu da 
müşterilerimiz için önemli bir 

avantaj. Örneğin ev almak 
isteyen kişilere banka kimi 
zaman ipotek vermiyor. 
Bu durumda biz devreye 
giriyoruz. Onlarla gerekli 
yazışmalarımızı yapıp so-

runu çözüyoruz. Ayrıca vergi 
dairelerindeki tanıdıklarımız 
sayesinde vergilendirmelerle 
ilgili birçok sorunu gidere-
biliyoruz. Sorunların nerede 
olduğunu artık biliyoruz.“

Veysel Doymuş işverenlerin 
nelere dikkat etmeleri gerek-

profesyonel bir ekip mevcut. 
Ekibimizle ve verdiğimiz 
hizmetlerle müşterilerimize 
büyük avantajlar sunuyoruz. 
Vatandaşlarımız devletle ilgili 
resmi işlemlerde zorluklar 
yaşıyorlar. Özellikle muhasebe 
ve vergi hesaplamaları konu-
larındaki doğru bilgilendirme-
lerle vatandaşlarımızın daha 
akıllıca tasarruf yapmalarına 
imkan sağlıyoruz. İşyeri 
kurma aşamasında, ban-
ka ve sigorta arasındaki 
işlemlerde müşterilerimize 
danışmanlıklar da yapıyoruz. 
Bu karmaşık süreçte anahtar 
görevi görüyoruz diyebilirim. 
Böylece kişinin daha sonra 
oluşabilecek zararlarını baştan 
önlemiş oluyoruz. Müşter-
ilerimize, finans işi dışında 
diğer konularda da yardımcı 
olmaya hazırız. Bizimle 
çalışan vatandaşlarımız, en 

Faaliyetlerini Buchs’ta sürdüren JAVE Treuhand AG müşterilerine 
daha iyi hizmet sunmak için yeni yerine taşındı. 
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Dinsel feminizm mümkün 
müdür?

Bir hareket olarak tarihi çok 
eskilere dayansa da, İslamcı 
Feminizm olarak da adlandırılan 
“Müslüman Feminizm” deyimi 
ilk kez 1992 yılında Tahran’da 
Shahla Sherkat tarafından 
kurulan kadın dergisi Zanan‘da 
kullanılmış. Bu terimin Batı Av-
rupa toplumlarında kullanılması 
ise 2000 yılların başına denk 
gelmektedir. 

“Müslüman Feminizm” kavramı 
kendilerini evrensel feministler 
diye adlandıran kesim tarafın-
dan cemaatçiliğe gönderme 
yaptığı iddiasıyla ciddi bir şekilde 
eleştiriliyor. Ayrıca batıda gelişen, 
evrenselliği öne çıkaran femi-
nizm tarihsel olarak din karşıtı 

bir zeminde geliştiğinden dolayı, 
dinsel, yani dini motivelerden 
beslenen bir feminizmin olama-
yacağı fikri savunulur. Oysaki 
Protestan, hatta kısmi bir şekilde 
de de olsa Katolik değerler 
etrafında şekillenen bir dinsel 
feminizm örneği mevcuttur. 

Feminizmin dinle bağdaşmaya-
cağı gibi bir fikirden hareketle 
İslam’la feminizm bağdaşmaz 
ya da “Müslüman feminizm” 
olamaz gibi bir düşünceyi bugün 
ileri sürmek gittikçe zorlaşıyor. 
Zira Avrupa’da, Amerika’da ve 
nüfusu ağırlıkla Müslümanlardan 
oluşan birçok ülkede, her ülkenin 
kendi ortamına uygun bir şekilde 
de olsa, irili ufaklı bir Müslüman 
feminizm gelişmekte olduğun-
dan söz edebiliriz. 

Müslüman gelenekli toplum-
lardaki genel egemen feminist 
eğilim toplumsal mücadele ve 
örgütlenmesini genellikle evren-
sel, laik bir feminist perspektif 
zemininde geliştirdi. Bunun 
yanında, henüz çok yavaş ama, 
dinsel bir perspektifi kendisine 
kalkış noktası yapan bir feminist 
hareket gelişiyor. İdeolojik 
sürtüşmelerle geçen bir ilk dö-
nemden sonra bazı ülkelerde, bu 
iki feminist eğilim sınırlı da olsa 

Müslüman Kadın 
Olmak ve Kadın 
Haklarını Savunmak 
Çelişki mi?
Bir cami düşünün ki imamı kadın, kapısı herkese açık. Sünni’sine, Şii’sine, Alevi’sine, Sofi’sine- eş-
cinsel dindarlara ibadet olanağı tanıyor. Kadınlar ve erkekler yan yana namaz kılıyor. Bir ibadetha-
ne düşünün ki ezanı bir kadın okusun, İslam’ın reform edilmesi tartışılsın ve dini metinlerin klasik 
yorumları eleştirilebilinsin. 

Farklı nedenlerden dolayı birçok dindar veya laik için bu mümkün görünmeyebilir. 

Almanya’da geçen yıl açılan İbn-i Rüşd - Goethe Camisi işte bütün bunları mümkün kılmayı hedef-
liyor*. Eğer İslam’da bugün böyle bir gelişme yaşanabiliyorsa bu biraz da kendilerini “Müslüman 
feministler” diye tanımlayan kadınların girişimleri sayesinde mümkün olmaktadır. 

Bülent Kaya
Siyaset Bilimci ve Araştırmacı

bkaya@sunrise.ch
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kadınları ilgilendiren somut 
konular etrafında- göreceli 
bir yakınlaşma ve iş birliği 
içerisindeler. 

Müslüman feministler 
neyi sorguluyorlar?

Kendini “Müslüman feminist” 
diye tanımlayan Müslüman 
kadınların feminist kalkış nok-
tası şu; dini metinler şimdiye 
kadar genellikle cinsiyetçi bir 
bakış açısıyla erkekler tara-
fından yorumlandı. Bu yüzden 
bu yorumlar sorgulanmalı 
ve daha eşitlikçi bir mantıkla 
yeniden kadınlar tarafından 
yorumlanmalıdır. 

Müslüman feministler, İslam 
dininin ataerkil patriarkal 
düzenin güçlü olduğu bir 
toplumsal ortamda doğdu-
ğunu, Kuran yorumlarda 
doğal olarak içinde doğduğu 
bu toplumu tanımladığını 
vurguluyorlar. Müslüman 
feministler, hatta birçok İslami 
reformist düşünüre göre, 
eşitlik fikri Kuran’ın en önemli 
mesajlarından biridir. Bu 
eşitlik fikrinin farklı toplumsal 
koşullarda farklı anlama gelse 
bile. İslam, kadınları ikincil 
konuma sokan yorum ve 
uygulamalardan arındırılarak 
özgürleştirilmelidir ve bu da 
yorumlama (ijtihâd) metodu 
yeniden kullanılarak kadınlar 
tarafından yapılmalıdır.

Bu feministlerin başında 
İslam’ı sonradan benimsemiş 
Amerikalı siyah Amina Wadud, 
Pakistan kökenli Asma 
Barlas, Faslı Asma Lamrabet, 
Iraklı kökenli ikinci kuşaktan 
Fransa’da yasayan Zahra Ali, 
Türkiyeli Defne Suman 
gibi akademisyenler 
gelmektedir. 

Bu feminist dalga sa-
dece akademisyenlerle 
sınırlı değil, birçok 
farklı ülkede, 
özellikle Batı 
Avrupa top-
lumlarında, 
pratik 

çalışmaları ile öne çıkan 
çok sayıda feminist aktivist 
bulmak mümkün; İbn-i Rüşd 
-Goethe Camisi’nin kurucula-
rından Türkiyeli Seyran Ateş, 
Cezayir kökenli Belçika’da 
yasayan Fransız Malika 
Hamidi ve İsviçre’de yasayan 
Tunuslu Saïda Keller-Mes-
sahli gibi kadınları sayabiliriz. 
Ayrıca bu feminist hareket, 
ki birçok versiyonu mevcut-
tur, genellikle daha geniş bir 
reform hareketini kapsıyor ve 
Cezayirli Muhammet Arkoun, 
Suriyeli Muhammet Shahrour, 
Mısırlı Nas Abou Zeid gibi 
erkek düşünürleri de içinde 
barındırıyor. 

İki somut örnek

Müslüman feministler çok 
eşlilik (poligami) olayını 
İslam’ın bir erkeğin dört 
kadınla evlenmesini bir hak 
olarak öngördüğü şeklinde 
algılanmasının tümüyle yanlış 
bir yoruma dayandığını ileri 
sürüyorlar. Diyorlar ki, tam 
tersi İslam dini o dönem ve o 
toplumsal koşullarda herhangi 
bir sınır koyulmadan yapılan 
(her erkek istediği kadar ka-
dınla evelenebilir) çok eşliliğe 
bir sınırlama getirmek için ko-
nulmuştur. Bu anlamıyla, çok 
eşliliği özendiren bir hak değil 

tam tersi sınırlayan bir 
mantık yatmaktadır bu 
dini kaynağın özünde. 
Bu anlamda kadınlar 
için bu metin, o 
dönemin koşulları 
dikkate alındığın-

da kadınların 
lehine bir 
ilerleme 
olarak gö-
rülmelidir. 

Dolayısıyla bugünkü toplumsal 
koşullar açısından bakıldığında 
çok eşlilik olgusu, Müslüman 
feministlere göre, dini kay-
naktaki sınırlamacı özünden 
hareket ederek tümden 
sınırlandırılmalı yani ortadan 
kaldırılmalı. 

Müslüman feministlerin çağın 
koşullarına göre yeniden 
değerlendirildiğinde başka 
bir yorumla karşılaşacağına 
verdikleri başka bir örnek ise 
mirasla ilgili. Kuran’a göre 
kadının mirastaki payı, aynı 
mevkideki erkeğin hissesinin 
yarısı kadardır. Müslüman 
feministler bu öngörünün o 
dönemin toplumsal koşulları 
çerçevesinde ele alınıp de-
ğerlendirilmesi gerektiğini ve 
bugünün koşullarında geçerli 
bir olgu olmadığını savunmak-
tadırlar. Böyle bir perspektifle 
yaklaşıldığında bu öngörünün 
aslında o ortamda kadının 
sosyal statüsünde devrim 
yaratan bir gelişme olduğu-
nu görebileceğimizi işaret 
ediyorlar. O dönem Çin, Japon 
ve Roma hukukları ile cahi-
liye dönemi Arapları, kadını 
mirastan tamamen mahrum 
bırakmışlardı. Miras doğrudan 
doğruya erkek evlada kalırdı. 
Kız evladın, babasının malında 
hiçbir hakkı yoktu. Yahudi-
likte de kadın kocasına ve 
erkek kardeşi varsa babasına 
mirasçı olamazdı. Böyle bir 
ortamda, yani hiçbir uygarlığın 
ve ideolojinin ne öngördüğü 
ne de uyguladığı bir hakkı 
İslam’ın kadınlara tanımasıyla 
o dönemin koşullarında kadın-
lara hukuki haklar tanınması-
nın ilk adımı atılmış oldu, diye 

yorumluyorlar Müslüman fe-
ministler. Çağımızda ise kadın 
ve erkeğin miras karsısında 
eşit olması gerekiyor zira o 
dönemin koşullarında İslâm 
hukukunun erkeğe yükledi-
ği malî yükümlülük ve aile 
içindeki mesuliyetinde ciddi bir 
değişiklik yaşanmıştır. Günü-
müzde kadınlar da erkeklerle 
aynı mesuliyeti paylaşmakta-
dırlar (iş hayıtında aldıkları rol, 
ekonomik bağımsızlık vb.). 

Geleceğin yönü

Müslüman feministler, dini 
kaynak ve metinlerden çıka-
rılacak anlamın ancak onların 
oluşturulduğu ortam ve 
koşullar içeresinde yorumla-
narak (ijtihâd) oluşturulmalıdır 
yaklaşımı yaygınlaşırsa İslam 
toplumlarında, özellikle İslam 
hukukunun farklı ölçeklerde 
uygulandığı bazı toplumlarda 
kadın-erkek eşitliği alanında 
ciddi gelişmeler yaşana bilinir. 
Eğer Müslüman feministlerin 
yaklaşımı bazı toplumlarda 
kabul görüp örneğin ekonomi 
vb. gibi daha farklı alanlarda 
da uygulanabilirse geniş bir 
toplumsal reform dalgası 
başlayabilir. Zira bu toplum-
larda zaten evrensel feminist 
hareket belli bir süreden beri 
sesini ve mücadelesini kadın 
erkek eşitliği konusunda 
duyurmaya çalışmaktadır. 
Müslüman feministler bu 
ilkenin dilendirilmesi mücade-
lesine başka bir meşruluk ve 
iveme kazandırabilirler. 

Müslüman feminist-
ler sadece erkekler 

tarafından yorumlanan 
ve cinsiyetçi, ataerkil 

ve patriarkal yaklaşımı 
içeren metinlerin değil, 

Kuran’ın temel pren-
siplerinin de günümüz 
ortamına göre yeniden 

yorumlanması gerekti-
ği fikrini savunuyorlar. 
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‣ Farkındalık ve psiko-
terapi

Daha sonraları için ‘psikotera-
pi nedir?’ diye paylaşmak iste-
diğim bir yazı vardı kafamda. 
Bu sayıda sizlerle paylaşmak 
istediğim aşağıdaki 5 maymu-
nun hikâyesi belki de buna ilk 
adım olacak. 

‣ Sahiden, nedir psikote-
rapi? 

Psikoterapi odasını dertlerinizi 
anlattığınız, içinizi boşalttığınız 
bir yer olarak görüyorsanız 
eğer ya henüz bir psikoterapi 
görmediniz ya da yanlış bir 
psikoterapisttesiniz. 

nasıl mümkün olduğunu da 
gösterirler.

Bu yolu bulmadaki en önemli 
şeyin farkındalık olduğuna 
inanırım.

‣ İnançlarımız

İnançlarınızı, o inançlar üze-
rinden vardığınız yargılarınızı 
ve o yargılar üzerine kurduğu-
nuz karar ve davranışlarınızı 
hiç sorguladığınız oldu mu? 
Gelir geçer ve herkesin onay 
vereceği doğruları, örneğin 
karşıdakini istismar etmenin, 
hak yemenin, emek vermeden 
kazanç elde etmenin, yalan 
söylemenin vb. neden doğru 

Aslına bakarsanız tüm ruhani 
inançlarda da karşılaştığımız 
bir yerdir, modern psikolojinin 
geliştirdiği psikoterapinin 
bizi götürmek istediği alan; 
insanının kendine farkındalığı. 
Yani insanın kendi kendinin 
farkına varması, kendisi ile 
ilgili bilincini güçlendirmesi 
(Almanca Selbst-Bewusst-
sein). Modern psikoterapinin 
ruhani dünya bakışından farkı 
ise, insanı mutlu kılacak ‘iyi ve 
doğru’ olana giden yolu, deney 
ve gözlemlerle elde ettiği 
bilgi ile bulmaya çalışmasıdır. 
Psikoterapiler sadece bu yolu 
göstermekle kalmaz, aynı 
zamanda o yolda yürümenin 

*

Bu yazımda “Yaşam 
Tuzakları“ adı 

verilen ve kendini 
tekrarlayan negatif 

şemalarınızı nasıl 
tanıyabileceğinizden 

bahsedecektim. 
Biraz zamanımın 

darlığı, biraz da size 
başka bir şeylerden 

bahsetme isteği bana 
bu yazıyı yazdırdı.

Dr. phil. Özgür Tamcan
otamcan@gmail.com
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* "Ferit Aydın“ın TED İzmir 
sunuşundan esinlenerek 

kullanılmıştır"



olarak kabul ettiğinizi hiç dü-
şündünüz mü? Geniş anlamda 
kabul gören toplumsal inanç 
ve alışkanlıklar için de aynı 
şeyi söyleyebiliriz; namus kav-
ramından büyüklere duyulma-
sı gereken saygıya kadar bir 
çok şeyi sıralamak mümkün. 
Bunların farkına varmak 
neden önemli olabilir ki?

Bu sorunun yanıtını size 5 
maymunun hikayesi ile anlat-
mak istiyorum…

‣ 5 Maymunun hikayesi

Bir kafese 5 maymun koyarlar. 
Kafesin ortasına bir merdiven 
ve tepesine de iple muzları 
asarlar. 

Deneyi düzenleyenler kafesin 
içine şöyle bir düzenek 
yerleştirir; her bir maymun 

merdivenleri çıkmak ve 
muzlara ulaşmak istediğinde 
üzerlerine soğuk su sıkılmaya 
başlanır... Maymunlar her 
denemede çok daha soğuk 
suyla ıslatılırlar... Bütün bu 
denemeler sonunda maymun-
lar sırılsıklam olur. Öyle ki, 
ıslanmaktan bıkan maymunlar 
bir süre sonra muzlara hare-
ketlenen maymunu engelle-
meye ve hatta cezalandırmaya 
başlarlar... Bir maymunun 
muzlara ulaşma çabası 
sırasında diğer maymunların 
ıslanması, ıslanmayı engelle-
mek için diğer maymunların 
birbirlerine uyguladıkları 
cezalandırma pekiştirildikten 
sonra, deney düzeneğinde bir 
değişiklik yapılır; su kapatılır 
ve maymunlardan biri dışarı 
alınıp yerine yeni bir maymun 
konulur.

Bu yeni maymunun ilk yaptığı 
iş tabii ki muzlara ulaşmak 
için merdivenlere tırman-
mak olur. Fakat diğer dört 
maymun buna izin vermez 
ve yeni maymunu döverler. 
Daha sonra ıslanmış may-
munlardan biri daha yeni bir 
maymunla değiştirilir... Ve 
yeni gelen maymun da merdi-
vene yaptığı ilk atakta dayak 
yer. Bu ikinci maymunu en 
şiddetli ve istekli döven ise ilk 
yeni maymundur.

Islak maymunlardan üçün-
cüsü de değiştirilir. En yeni 
gelen maymun da muzlara ilk 
atağında fena halde dövülerek 
cezalandırılır. Oysa diğer dört 
maymundan, yeni gelen ve 
ıslak olmayan ikisinin en yeni 
gelen maymunu niye dövdük-
leri konusunda hiçbir fikirleri 
yoktur. 

Son olarak ise en başta ısla-
nan maymunların dördüncüsü 
ve beşincisi de yenileri ile de-
ğiştirilir. Tepelerinde bir salkım 
muz asılı olduğu halde artık 
hiçbiri merdivene yaklaşma-
maktadır...

Yaşam, sorgulamadan aldı-
ğımız alışkanlık ve inançlarla 
doludur aslında ve aslına 
bakarsanız hepimizin çok 
yakından bildiği bir hikayedir 5 
maymunun hikayesi.

Jung’culardan 
tasavvufa farkındalık
Bu yazıyı farkındalığı 
anlatan iki alıntı ile 
bitirmek istiyorum. 

Birincisi Jung’cu 
psikoterapist James 
Hollis’ten:

“Diğer insanlarla olan 
ilişkilerimiz için yapabi-
leceğimiz en iyi iş, ken-
dimizle olan ilişkimizin 
farkına varmaktır. 
Bunun narsistlikle 
yakından uzaktan hiçbir 
ilişkisi yoktur. Tam 
tersine, insanın kendinin 
farkına varması, diğer 
insanlar için yapabi-
leceği en sevgi dolu 
şeydir. Diğer insanlara 
verebileceğimiz en iyi 
hediye olabileceğimizin 
en iyisi olmaktır. Aykırı 
gibi görünüyor olsa 
da diğer insanlara hak 
ettikleri gibi davranabil-
mek için, ilk yapacağınız 
şey öncelikle kendi 
kendinizi kabul etmek 
olacaktır.”

İkincisi ise tasavvuf 
edebiyatından, Yunus 
Emre’den:

“İlim ilim bilmektir 
İlim kendin bilmektir 
Sen kendini bilmezsin 
Ya nice okumaktır”
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Geçtiğimiz günlerde Füsun Demirel’in, Dario Fo ve Franca Rame’nin ‘Seks? Eh, Hayır 
Demem!’ isimli kitabından çevirip sahneye uyarladığı ‘Aşk Dersleri’ isimli tiyatro 
oyunu, Winterthur Alevi Kültür Merkezi’nde seyircisiyle buluştu.

WAKM yönetimi tarafından organize edilen 
ve yaklaşık 2 saat süren oyunda, aşk ve 
cinsellik ironik bir üslupta anlatılırken, 
Füsun Demirel kendi çocukluk ve 
ergenlik anılarından yola çıkarak 
seyircisi ile kişisel tecrübelerini 
paylaştı. Oyunda Füsun Demirel‘e 
Mert Küçülmez ile Serpil Özcan da 
eşlik etti.

Füsun Demirel ile daha sonra, 
Aşk Dersleri oyunu ve  çalış-
maları hakkında bir söyleşi 
yaptık;
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 Şu sıra Dario Fo ve eşi 
Franca Rame'nin kaleme 
aldığı bir oyun sahneliyor-
sunuz. Oyunun çevirisini 
de siz yaptınız. Dario Fo ise 
hocanızdı. Onunla tanışmanız 
nasıl oldu?

İlk kez Franca Rame'nin bir 
gösterimine gittiğimde oyun 
sonrası kulis ziyareti yaptım. 
Böylece tanıştık. Daha sonra 
oyunlarını çevirdim. Her yıl 
ziyaretler başladı. Workshop 
çalışmaları yaptık. Dostluğu-
muz giderek güçlendi. Ben 
seri şekilde Dario Fo oyunla-
rını Türkçe’ye kazandırmaya 
çalışıyordum. Bize onları yasal 
olarak temsil etmemizi teklif 
ettiklerinde yıl 1994 idi. Daha 
sonra hukuken kendilerinin 
Türkiye temsilcisi olduk. Minik 
bir yayınevi kurup sadece 
Dario Fo eserlerini bastık.

 Dario Fo sizin için ne ifade 
ediyor? Sanatsal ve kişisel 
olarak üzerinizde etkileri oldu 
mu?

Ne ifade etmiyor ki? Dario ve 
Franca tüm sanatsal ve siya-
sal yaşam mücadelelerinde 
her türlü engele, baskıya, teh-
dite, şiddete boyun eğmeden, 
gerekirse fabrika kapılarında, 
üniversitelerin bahçelerinde 
ya da amfilerinde, herhangi 
bir alanda seyircilerle buluşup 
oyunlarını oynadılar. Hem sa-
nat yolculuğumdaki seçimle-
rimi hem de onurlu bir sanatçı 
duruşunu, önce Vasıf Öngö-
ren’den sonra da Dario Fo'dan 

edindim. Üzerimde emekleri 
sonsuzdur. 35 sene içinde ben 
de onlara bir şeyler kattım el-
bette. Türkiye’yi, demokrasi ve 
insan hakları mücadelemizi, 
düşünce özgürlüğü tutsak-
lığını dahil herşeyi anlattık. 
Sivas’taki Madımak yangınını 
duymamışlardı mesela. Olayın 
olduğu gün yanındaydım, olayı 
anlattım ona. O gece sahnede 
Madımak’ı anlatıp bin kişiyi ya-
nanlar anısına saygı duruşuna 
davet etti. 1997 yılında Nobel 
Edebiyat Ödülü’nü alırken 
Madımak yangınından söz etti 
uzunca. Birlikte harikaydık 
yani. Şimdi ise kanatları kırık 
kuş gibiyim bu dünyada.

 1984 yılında sinema ile 
tanıştınız. Bugüne kadar da 
60 film ile 20 diziye imza atıp 
12 ulusal ödül kazandınız. Bir 
dönem hem medyanın hem 
de sektörün linçine maruz 
kaldınız. Bu derece başarılı bir 
oyuncuyu linç etmek bu kadar 
kolay mı gerçekten?

Memleket yangın yeri. Sanatın, 
gerçek sanatçının değeri de 
kalmadı pek. Birileri düğmeye 
basınca, herkes için sorgu-
suz sualsiz yargısız infazlar 
yapılıyor.

 Peki bu linç dönemini at-
latabildiniz mi? Çalışmalarınız 
normale döndü mü?

Psikolojik olarak büyük 
kısmını atlattım diyebilirim. 
Yine de ekranı özlüyorum. 
Arada tek bölümlük tv filmleri 

ile buluşmalar olacak. Yeni bir 
filme daha başlıyorum.

 Politik ve toplumsal boyu-
tu ile karmaşık, baskıcı ve ça-
tışmalı bir dönemden geçiyor 
Türkiye. Bundan sanatçılar, 
yazarlar, gazeteciler ve aydın-
lar da ciddi anlamda etkilendi-
ler. Türkiye’deki sanatçılar ve 
aydınlar bu dönemde nasıl bir 
duruş sergilemeliler sizce? 

Onurlu, dik durarak ve ürete-
rek tabi, başka yolu var mı? 

 Çalışmalarınızı rahatça 
yürütebiliyor musunuz?

Şimdiye kadar vahim bir du-
rum olmadı. Rahat denilebilir. 
İnsanlarımız, hele de kadınları-
mız bizi yalnız bırakmadılar.

 Türkiye’deki sinema ve 
dizi sektörden bahsedebilir 
misiniz? Sıkıntılar neler?

Bağımsız filmler her zamanki 
gibi salon bulmakta zorlanıyor. 
Gişe filmleri baş köşelerde...
Gerçekten iyi filmler çekiliyor 
mu? 30 sene sonra hatırlanan 
eski filmlerimiz gibi mesela. 
Sinemaya mihenk taşı olacak 
filmler çekiliyor mu? Bu kimin 
umurunda acaba? Dizi sektörü 
ise vahşi… Herşey reklam ve-
rene endeksli, herşey devletin 
kontrolünde. Dizi yaratıcılarının 
özgürlükleri olduğunu düşün-
müyorum. Klişeler var sadece. 
Onlar üzerinden iş yapılıyor 
daha çok. Şiddet, kin, öfke, 
aldatma, ihanet, göz oyma, 
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örgütlenip kendi şehirlerine 
de oyunu taşıdılar. Kadınlar, 
erkek egemen dünyalar içinde 
öylesi sıkışıp kalmışlar ki, 
oyunla rahat bir nefes almaya 
başladılar. Bu oyun gerçekten 
kadınların sesi oldu.

 İsviçre’ye daha önce birçok 
kez geldiniz. Oyunlarınıza ilgi 
nasıl burada?

Gayet iyi. İsviçre oyunları da 
Almanya ve Hollanda oyunları 
gibi büyük bir ilgi gördü.

 Son olarak İsviçre’ye dair 
gözlemlerinizden bahsedin 
bize. Neleri sevdiniz, neleri 
sevmediniz mesela. “Keşke 
şu İsviçre’de yaşasaydım“ 
dediniz mi hiç?

Hayır, hayır… Avrupa'da 
yaşamak gerekirse Almanya, 
İtalya olabilir ama İsviçre’deki 
sükunet, düzen, kurallar, ses-

sizlik beni bunalıma sokuyor. 
Harika bir ülke İsviçre. Refah 
toplumu. Herşey yerli yerinde. 
Winterthur’daki çocuk bilim 
müzesine (Technorama) ba-
yıldık mesela. Evet buralarda 
büyüyen çocuklar şanslı. 
İnsan hakları, çocuk hakları, 
yurttaşlık hakları şahane ama 
İsviçre gibi bir ülkede çocuk is-
tismarları da yok mu? Ensest 
yaşanmıyor mu? Toplumun 
bunlara tepkilerinin nasıl ol-
duğunu merak  ediyorum ben.  
Yasalar güçlü ve suçlu cezasını 
zaten çekiyor ama “tepkiye 
gerek yok“ mu deniyor acaba? 
Biz o kadar alışkınız ki her 
şeye tepki vermeye…Sessiz 
toplumlardan daha çok ürkü-
yorum aslında.

Son olarak, bizi ilgiyle izleyen 
herkese sonsuz teşekkür 
ediyorum buradan.

kadına yönelik aşağılayıcı 
bakış açısı başrolde. Bizim 
naif insan ilişkilerine dayalı 
mahalle dizileri vardı mesela. 
Dostluk ve dayanışmanın, 
insani değerlerin ön planda 
olduğu diziler, sevginin anlamlı 
olduğu diziler yok artık. Ben şu 
an pek dizi izlemiyorum zaten, 
tahammülüm yok çünkü.

 Oynadığınız ‘Aşk Dersleri’ 
insanların birbirini anlaması 
ve sevmesi üzerine kurulu bir 
oyun. Sizce oyununuz izleyici-
leriniz üzerinde ne kadar etkili 
oluyor?

Aşk Dersleri 25 bin üzerinde 
seyirci ile buluştu. Olumsuz 
bir geri dönüş olmadı. Herkes 
çok etkilendi, sevdi, eğlendi 
ve yaşamlarında kendilerini, 
ilişkisini de sorgular oldu son-
rasında. Bu zaten çok değerli. 
Almanya 'nın bir şehrinde 
bizi izleyen kadınlar hemen 

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.

Avrupa'da yaşamak 
gerekirse Almanya, 
İtalya olabilir ama 

İsviçre’deki sükunet, 
düzen, kurallar, 
sessizlik beni 

bunalıma sokuyor. 
Harika bir ülke İsviçre. 

Refah toplumu. 
Herşey yerli yerinde. 

Winterthur’daki çocuk 
bilim müzesine 

bayıldık mesela. Evet 
buralarda büyüyen 

çocuklar şanslı.
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Dyt. Berna Danacı
dytbernadanaci@gmail.com

Selülit, özellikle de kadınların %85-98’ini 
etkileyen yağ ve fibröz dokuda, yağ artışına 
bağlı olarak üst deride görülür. Portakal 
kabuğu görünümündeki değişiklikler 

sonucu ortaya çıkan estetik bir sorundur. Hormonal 
nedenler, genetik yatkınlıklar, düzensiz beslenme 
ve sedanter yaşam selülit nedenleri olarak 
kabul edilebilir. Özelikle östrojen hormonunun 
kadınlardaki yüksekliği yağ depolanmasını 
arttırır. Yağ hücrelerinin artışı ve yayılması sonucu  
deri altı bağ dokusu normalden daha fazla su 
tutmaya başlar ve kan dolaşımı zayıflar. Dokulara 
taşınan oksijen azalır ve zaman geçtikçe dokular 
elastikiyetini kaybeder ve cilt yüzeyi pürüzlü bir 
görünüm alır.
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1 Basit karbonhidratlardan uzak durun! Sağ-
lıksız karbonhidrat seçenekleri insülin se-
viyenizi arttırıp  yağ depolanmasını tetikler 
ve selülit artışına sebep olur. Basit şeker ve 
beyaz unla hazırlanmış gıdaları tüketmeyin.

2 Tam tahıllı, lifli kompleks karbonhidratları 
tercihe edin.

3 Mutlaka   tuz tüketimini günlük 5 gr kısıt-
layın! Sodyum içeriği yüksek sofra tuzu, 
maden suları, turşu, paketli ürünlerin pek 
çoğunu liste dışında tutun.

4 Kafeinin azı yarar, fazlası zarar!  Günlük 300 
mg ‘ı aşmayacak şekilde kafein alımı me-
tabolik hızı arttırıp yağ yakımını destekler. 
Ancak fazlası karaciğerin yorulmasına ve 
sıvı kaybını arttırarak ödeme neden olur.

5 Karbonhidrat –protein- yağ oranı dengeli 
bir beslenme programı uygulayın.

6 Günlük beslenme planınızda   kateşin 
seviyesi yüksek olan yeşil çayı mutlaka 
dahil edin, yağ yakımını destekleyin. Yeşil 
çay antioksidan etkilidir, kan ve lenfatik 
damarların sızdırmazlığını arttırır.

7 C vitamini almaya özen gösterin. Çünkü c 
vitamini cilt elastikiyetini sağlayan kolajen 
üretimini destekler. Turunçgiller, biber, 
maydanoz, brokoli, kivi gibi besinleri sıklık-
la tüketin.

8 Flavonoid içeriği yüksek beslenin! Üzüm, 
üzüm çekirdeği, kakao gibi besinler kolajen 
seviyemizi korur.

9 Omega 3 yönünden zengin beslenin ve kan 
dolaşımını arttırın. Balık, ceviz badem gibi 
yağlı tohumlar, keten tohumu gibi omega 3 
seviyesi yüksek besinleri sıklıkla tüketin.

10 Cilt güzelliğinde en önemli vita-
minlerden biri A vitaminidir. 
Turuncu meyve ve sebzelerin 
gücüne inanın. Bal kabağı, 
havuç, kayısı gibi besinleri 
daha sık tüketin.

11 Ananas tüketin! Hem bromela-
in içeriği yüksek olması nedeniy-
le yağ yakar hem de çok iyi bir ödem 
atıcıdır. Vücuttaki inflamasyonu da böylece 
azaltmış olursunuz.

12 Su için, cildinizin nem ora-
nını arttırın! Kilogram başına 
30-35 ml su tüketmeye özen 
gösterin. Besin öğelerinin  ta-
şınması  ve  toksinlerin atılması  
için , ödem atmak için su şart!

13 Antioksidan beslenin! Rengarenk sebze ve 
meyveleri sofranızdan eksik etmeyin. 

14 Zencefil ve zerdeçal tüketimini arttırın. 
Yemeklerinizde kullanın, zencefilin çayını 
yapın ve kan dolaşımınızı arttırın.

15 Popüler diyetlerden, ani kilo kayıplarından 
kaçının! Cilt yapısını bozmayın! Sağlıklı bes-
lenin ve hayat şekli haline getirerek ideal 
kiloda kalmaya gayet edin.

16 Soğan sarımsak gibi besinleri daha sık 
tüketin!

17 Alkol ve sigaradan uzak durun! Vücut su 
dengesini koruyun, dolaşım problemi oluş-
masını ve yağ depolanmasını engelleyin!

18 Mutlaka bir egzersiz planı oluşturun ve 
hayat boyu uygulayın! Dönemsel olarak 
masaj yaptırın.

Doğru beslenmek ve etkili egzersiz en kalıcı selülit tedavisini sağlar. 

Peki nasıl bir beslenme planı uygulanmak gerekir?

Sağlıklı beslenmeyi ve hareketli bir yaşamı; 
hem de hastalıklara karşı önleyici bir tedavi yaklaşımı 
hem de iyi görünmenin en doğru yolu olarak benimseyin…
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Ortaya çıkış nedenleri
Topuk dikeninin ortaya çıkış nedenlerini şöyle 

sıralayabiliriz; gün boyu ayakta durmak, çok 
yürümek, sert ayakkabılar kullanmak, aşırı kilolu 

olmak, sürekli yalın ayak dolaşmak.

Uzun süre aynı yerde oturduktan sonra ya da 
sabahları uyanınca topuk ağırısı hissetmek topuk 

dikeninin belirtileri olarak ifade ediliyor. Ağrının üze-
rine basıldığında, topuğun altında bir çivi batıyormuş 

hissi oluşur. Uzun süreli yürüyüşlerde ağrı giderek 
artarken, dinlenme esnasında bu ağrılar daha da çoğalır. 

Ne yapmalı?
Eğer ağrı kesici türü ilaçlarla ve kremle geçmiyorsa ağrınız, 

ilk olarak ortopedi alanında çalışan uzman bir doktora 
görünmenizi tavsiye ederim. Bunun yanı sıra, evinizde yu-

muşak tabanlı terlikler kulanmaya özen gösterip, ayaklarını-
za soğuk su ya da krem masajı yapmanızda fayda var. Ayrıca 
tenis topunu topuğunuzun altına koyup masaj da yapabilirsi-

niz. Bu ağrılarınızı biraz hafifletir.  

Şunu bilmeniz gerekiyor; topuk dikeni yavaş yavaş ortaya 
çıkan bir hastalıktır. O yüzden de, eğer doğru yöntemlerle 

tedavi edilmezse iyileşme süresi bir yılı bulabilir.

Masaj ve ağrı kesici türü yöntemler fayda etmiyorsa iğne 
yapılması olumlu sonuçlar verebilir. Bu yöntemde topuğun 

altına ya da ayak bileğine kortizon iğnesi yapılıyor.

Bu süreç içerisinde dinlenmeli, fazla yürümemeli ve ayak-
ta fazla durmamaya özen göstermelisiniz.

Ağrılar
Topuk altında hissedilen ağrı: Ağrılar topuktan baş 

parmağa kadar uzanır.

Topuğun arka kısmında hissedilen ağrı: Topuk ar-
kasındaki ağrı zamanla derinin kalınlaşmasına, 

şişliğe ve kızarıklığa sebep olur.

Terapiler
Ortopedik Tarapi: Ayakkabı astarı ve masaj 

terapisi. 

Darbe dalga terapisi (Stosswellentherapie): Ağ-
rıları azaltır ve zamanla yok olmasını sağlar. Terapi 

esnasında şişkinlikler ortaya çıkabilir.

Işın terapisi (Röntgenbestalung): Bu terapi, ma-
saj, ilaç ve özel ayakkabı astarı ile olumsuz sonuç 

elde ediliyorsa uygulanır. 

Sağlık dolu günler.

Bahar Yıldırım
Sağlık Uzmanı

Sa
ğl

ık

Topuk dikeni, topuk kemiğinde kalsiyum birikmesi 
ile meydana gelir. Tedavi edilmediği sürece de ek-
lemlerin kireçlenmesine yol açar ve gün içerisinde 
aktivitelerinizi olumsuz yönde etkiler.

Topuk dikeni sorunu yaşayanların yürüyüş şekli 
değişebilirken, ayak,diz, kalça ve sırt problemleri 
ile de yaşayabilirler. Sorunun belirtileri genellikle 
topuk ağrısı ile başlar.  
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Anne - baba olarak çocuğumuzun başarılı olmasını isteriz. 
Ancak başarıyı mutlak ve tek değer ölçütü olarak aldığı-
mızda çocuklar şöyle bir mesaj alırlar; 

`Başarılıysam değerliyim`.

Başarı ve özgüven birbirini karşılıklı etkileyen ve destekleyen unsurlardır. 
Esasında başarı “başkaları beni nasıl görüyor?“ sorusunun cevabı olarak 
ortaya çıkıyor. “Başarılıysam değerliyim, çevremdeki herkes bana başarılı 

olduğum için değer veriyor“ düşüncesi oluşur. Halbu ki başarısızlık da hayatın 
doğal bir parçasıdır. “Hayatta hiç başarısız olmadım“ demek mümkün değildir. 

Peki başarılı olan kişi kendini değerli ve 
toplumda kabul gören durumunda görürken, 
başarısız olan kişi kendini nasıl hissetmeli ve ne 
düşünmelidir? 
Başarısız olan bireyler başarısızlıklarının nedenini genellikle 
dışarda ararlar. Böylelikle gerçek problemleri görmezden 
gelerek sorunlardan kaçarlar.

Örneğin öğrenci okulda yüksek not alıyorsa, “Ben 
aldım“, kötü not aldığında ise “Öğretmen kötü not 
verdi“ diyor. 

Bir diğer çıkış arama yolu ise gerçeği çarpıtmak, yani 
yalan söylemek... Kimi zaman kişi hileye başvurmak 
gibi eğilim içerisinde de olabilir. Kişi, gerçekleri 
konuşmak yerine yalan ve hileye başvurarak sonunda 
mutlu olabileceğini, kabul görebileceğini düşünür. 

Başarı toplumda kabulü de getiriyor demiştik. 
Burada asıl değerli olan “Özsaygı“ dır. “Ben kendimi 
nasıl görüyorum?“ un cevabını aramak ve gerçekle 
yüzleşmek asıl yapılması gerekendir.
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Peki hayatta mutlu 
ve başarılı olmaları 
için çocuklara ne 
öğretilmelidir?

Günümüzde gençlerde dikkatimizi 
çeken şey, onlarda özgüvenin çok 
fazla, özsaygının ise çok az olmasıdır. 
Eğer özsaygısı gelişmemiş gençlerde 
başarılı ve güçlü olma uğruna herşeyin 
yapılabileği anlayışı gelişirse, top-
lumdaki değerlerin zarara uğraması 
kaçınılmazdır. 

Her anne baba mutlu ve başarılı 
birey yetiştirmek ister. Ancak başarıyı 
kendileri için mi yoksa toplum için mi 
isterler? Çocukları başarı odaklı yetiş-
tirirken, empatiden yoksun bırakırlarsa 
özsaygıdan da uzaklaştırmış olurlar. 
Bu durumda o çocuğun mutlu bir birey 
olmasını beklemek zor olacaktır. 

Anne - babaların çocuklar ve gençler 
için rol model olduğunu hatırlayacak 
olursak; anne ve babaların, değer ve 
yargıları hayatlarına nasıl uygula-
dıklarının çocukları tarafından takip 
edildiği unutulmamalıdır. Eğer çocuk 
babasının yalan söylediğine şahit 
olmuşsa ve baba “aman oğlum, herkes 
böyle yalanlar söyler, normaldir“ derse, 
çocuk bunu nasıl görür ve öğrenir?  
Çocuk “babam doğru olanı değil yalan 

olanı tercih etti, herkes böyle yalanlar 
söyler“ diye düşünür ve böylece yalan 
söylemeyi öğrenir. Peki yalanı sürekli 
kullanan çocukta nasıl bir değer yargısı 
gelişir?

Her aile evdeki değerleri belirlemeli ve 
bunları tanımlamalıdı. 4-8 yaş arasın-
daki çocuklar değerleri soyut olarak 
algılayamadıkları için, birçok şeyi anne 
- babayı taklit ederek öğrenirler. Bu 
dönemdeki çocuklara şefkat, vicdan, 
insan hakları, eşitlik, dürüstlük, iyilik 
gibi değer kavramlarını anlatamazsınız. 

11- 16 yaşla birlikte, çocuk soyut 
düşünmeye başladığı için bu değer-
ler üzerine konuşabilirsiniz. Hayatın 
içerisinde onlarla birlikte yaparak ve 
yaşayarak öğretme şansına sahipsiniz. 
Fakat bu dönemde çocuklarda arkadaş 
ve çevre çok daha önemli etkenler 
olacağı için, bu değerlerin öğretilmesi-
ne ve geliştirilmesine küçük yaşlardan 
başlanmalıdır. Değerlerle ilgili sorgula-
malara, sahip olduklarımızı fark etmek 
ve elimizdekilerin kıymetini bilmekle 
başlanabilir. 

İyilik yapmak, bizden daha 
az şanslı olanlara yardım 
etmek, yardımlaşmak gibi 
sosyal etkinliklerde yer almak, 
hayatta mutlu olabilmenin 
yollarını öğretmek için faydalı 
olacaktır.
Arkadaşlıklara önem vermek, 
onların farklılıklarına saygı 
duymak, bağışlayıcı olmak, 
tek kalemde arkadaşlıklara son 
vermemek, şans tanımak gibi 
pozitif bakış açıları geliştirmek 
de, hayata anlam ve değer 
katmak açısından çocuklara 
öğretilebilecek olan şeylerdir.

Dr. Meral Acar
Çocuk, Ergen, Aile 

Psikoloğu ve Danışmanı
acarmeral@googlemail.com



tecrübeli olduklarından insanlara 
çekici gelirler.

Eğer yay burcundan biriyle ciddi bir 
ilişkiye girmek istiyorsanız ve so-
nunda da evlilik olsun diyorsanız ke-
sinlikle flört yoluyla birlikte olmayın 
derim. Çünkü bu durumda genel-
likle gidici olurlar. Önce sıradışı bir 
şekilde onun en iyi arkadaşı olun. 
Bu şekilde özgürlüğünü kaybetmek-
ten korkmaz ve size bir ömür için 
evet der. Evlilikte size bağlı kalma-
sını istiyorsanız, hem en iyi arkadaşı 
hem de sevgilisi olun.

İş hayatı

Yay burçlarında derin 
bir öz güven olduğun-
dan dolayı her zaman 
olumlu düşünürler. Bu 

yüzden de genç yaşlarda çabucak 
her işe atılırlar. Kimi zaman iste-
dikleri başarıya ulaşamazlar. Yaylar, 
seyahati sevdikleri için genellikle 
turizm işlerine yönelirler. Yayları 
eğitim, bilim, politika, yargı gibi 
alanlarda da görmek mümkün.

2018-2019
Yay burçları için 2018 yılı zorlu geçti 
ve çoğu önemli ölçüde maddi sıkıntı 
yaşadı. Ancak 2019’da, özellikle de 
maddi konuda destekler alacaksı-
nız. Çevrenizdeki insanlar size yeni 
yollar açabilir. 

Birçok yay 2019’da deli gibi aşık ola-
cak, hatta evlenecek. Sanırım bekar 
yaylar Mart ayına kadar aşk yoluna 
girerler. Evli olan yaylar çocuk 
sahibi olmak istiyorlarsa eğer, 2019 
yılı onlar için mükemmel bir yıl. 
2019’da evliliklerinizde güzel anlar 
yaşayacaksınız. 2019’un yayların yılı 
olacağını söyleyebilirim.

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

Sevgiyle kalın.

Bana, “En çok hangi burç 
özgürlüğünü sever?“ diye so-
rarsanız aklıma gelen ilk burç 

yay burcu olur. Neden derseniz... Yay 
ne kimsenin özgürlüğünü kısıtlama-
yı sever ne de kendi özgürlüğünden 
kolay kolay vazgeçer. Özgürlüğü 
yüzünden her düşündüğünü, hatta 
karşısındakinin hatalarını bile ulu 
orta söyler ve doğru yolu gösterir.

Hayatınızı yaşamak istiyorsanız eğer 
yay burcuyla arkadaş olun. Çünkü 
yay burçları hayatı ve eğlenceyi 
severler. Genelde zeki insanlardır. 
Okuma imkanları olmamış olsa bile 
kendilerini bir şekilde geliştirmiş-
lerdir.

Seyahati, gezmeyi seven yay burcu, 
başka ülkelere de meraklıdır. Hep 
yeni şeyleri öğrenmek isterler ve 
öğrenmeyi severler. Bu yüzden de 
insanlarla iletişime çok çabuk geçip, 
kısa sürede kendilerine geniş bir 
çevre yaratırlar. Hele de başka ül-
kelerde yaşayan kişilerle arkadaşlık 
kurmaya bayılırlar. Çünkü bu arka-
daşlıklarla, o ülkeyi ziyaret etme ve 
tanıma fırsatı ele geçmiş olurlar. 

Yay burçları çok spiritüel ve inançlı-
dırlar. Bu yüzden de hep doğru olup 
kimseye zarar vermek istemezler. 
Bazı yaylar o kadar kibar ve sevecen 
olur ki, ara sıra kendi isteklerini bile 
unuturlar. Çok iyi niyetli ve yardım 
sever oldukları için kimi zaman baş-
kaları tarafından kullanılma ihtimali 
de yüksek olur.

Doğduğu Ev

Yay burcu 9’uncu evde 
doğmuştur ve yönetici 
yıldızı Plütondur. 9’uncu 
ev yüksek eğitim ve 

uzun yolculuk evidir.

Aşk Hayatı

Yay burçları yenilik-
leri sevdikleri için 
birçoğunun hayatında 
bazı sevgililer geçmiş 

olabilir. Yaylar özgürlüklerine düş-
kün oldukları için kolay kolay evlilik 
yapmazlar. Ancak aşk konusunda 

As
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Nurten Avcı (Maharaa)
info@maharaa.ch

24 Kasım
22 Aralık
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iPhone veya iPad’inizde farklı bir kamera 
uygulaması arayışındaysanız, Hyper Photo Editor 
Manual Cam uygulamasını sizin tam isteğinize 
göre bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. 
Birçok farklı gelişmiş ayar seçeneği sunan 
fotoğrafçılık uygulaması Hyper Photo Editor 
Manual Cam ile eşsiz çalışmalara imza 
atabilirsiniz.

Hyper Photo Editor 
Manual Cam

Form Maker uygulaması sayesinde kendi kişisel 
formunuzu rahatlıkla oluşturabilirsiniz. iPad 
veya iPhone’nunuz üzerinden kolayca formu-
nuzu oluşturup, yöneteceğiniz bu uygulama ile 
birlikte müşteri detayları, ticari fuarlar, sergiler, 
sunumlar, geri bildirim, satış ve veri girişi gibi 
birçok önemli detayı bu uygulama üzerinden 
yönetebileceksiniz.

Find my Bluetooth Device uygulaması sayesinde, 
kaybettiğiniz Bluetooth cihazlarınızı kolaylıkla 
bulmanıza yardımcı oluyor. 

Form Maker
Find my Bluetooth Device
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Mustafa Aktaş
Eski Futbolcu

m.aktasch@gmail.com
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İsviçre Liglerinde Neler Oluyor?

BSB Young Boys takımı puan farkını 
açarak emin adımlarla yoluna devam 
ediyor. Takım, Fc Basel’i kendi evinde 
1-0 geriye düşmesine ragmen, baskılı 
bir oyunla sahadan 3-1 gibi net bir 
skorla ayrılmasını bildi.

Sarı- siyahlı takım bu galibiyetle 
en yakın rakibinin 19 puan önünde 
liderliğini sürdürüyor. Daha önceki 
yazılarımı takip eden okuyucularımız 
hatırlayacaklardır, bu tabloyu size 
Ağustos ayındaki sayımızda belirt-
miştim.

BSB Young Boys kulübü bu noktaya 
yaklaşık 5 yıldır uyguladığı bir planla-
ma ile geldi. Çok iyi transfer stratejile-
ri geliştirdi.

Takım, İsviçre’de ve Avrupa’da henüz 
isim yapmamış yetenekli genç 
oyuncuları tespit ederek transferler 
gerçekleştirdi ve bu genç oyuncularla 
daha tecrübeli oyuncuları çok iyi har-
manlayarak iyi bir ekip kurdu.Yaklaşık 
3 yıldır da İsviçre liginde önemli ba-

şarılar elde etti. Buna paralel olarak, 
bu yıl şampiyonlar liginde guruplara 
kalarak iyi bir başarı da yakaladı.

Guruplarda, Fc Juventus, Fc Man. 
United, Fc Valencia gibi çok güçlü 
rakiplerle eşleşen BSB Young Boys, 
bunun dezavantajını hali hazırda 
yaşıyor. Ancak daha ileriki yıllarda, 
bu şekilde devam ederlerse Avrupa 
kupalarında da başarı elde edecekle-
rini düşünüyorum. 

Bu noktada asıl soru şu; BSB Young 
Boys takımı kadrosunu koruyabile-
cek mi?

Takımın, devre arası transfer dönem-
de elindeki iyi oyuncuları kaybetme 
ihtimali çok yüksek.

Başta Alman ve İngiliz kulüpleri 
olmak üzere, birçok kulüp Young 
Boys takımının oyuncularını almak 
için sıraya girmiş durumda. Eğer bu 
oyuncular giderse İsviçre ligi yarı-
sında bu yıl için bir sorun yaşamaz 
takım. Ancak ileriki sezonlarda bu 
oyuncuların yeri doldurulamazsa 
sıkıntı yaşanabilir.
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Fc Basel takımı bu yıl itibarı 
ile lig yarışında daha ilk yarı 
bitmeden geriledi. 19 puan-
lık farkı kapatabileceklerini 
düşünmüyorum. Bana göre Fc 
Basel’in lig şampiyonluğu için 
işi mucizelere kaldı. Öte yandan 
takımın kadro yapısı...

Bilgi ve tecrübelerime dayana-
rak şu anki teknik direktörün 
oyun anlayışını göz önünde bu-
lundurursam, hiçbir şanslarının 
olmadığını söyleyebilirim. Basel 
ekibinin kadro kalitesi İsviçre 
Süper Ligi için çok aşağılarda 
kalıyor. Takımda lider oyuncu 
yok mesela. Takım, sorumluluk 
alacak, arkadaşlarını ateşle-
yecek, oyunu ve tempoyu yöne-
tecek lider oyuncu sıkıntısını 
yaklaşık 2 yıldır yaşıyor.

Basel’in şu anki kadrosu 
gerçekten de son 15 
yılın en kötü kadrosu. 
Özellikle de iki kenar 
bekin oyuna katkısı hem 
defansta hem de hü-
cumda yok gibi. Orta 
sahada oynayan üç 
kişi ise hem tempo-
suz hem dirençsiz 
hem de so-
rumluluk 
alamayan 
oyuncular. 
Rakibin 
oynamasına izin 
veriyorlar adeta.

Böyle olunca da içerde ve 
dışarda her takım Fc Basel’e 
karşı hem çok kolay hücum 
yapabiliyor hem de pozisyon 
üretebiliyor.

Daha önceki sezonlarda Fc 
Basel’in görülen özelliği, topu 
kaybedince çabuk ve agresif bir 
şekilde tekrar topu kaza-
nabilmek için takım halinde 
reaksiyon göstermesiydi. Fakat 
şu anki kadronun içinde bunu 
yapabilecek oyuncu kalitesi yok 
maalesef.

Bununla birlikte teknik direktör 
Marcel Koller’in pas oyunu de-
ğil de “kendi birinci bölgelerin-
den uzun toplarla çıkma taktik 
anlayışı“, direnci ve fiziki kalitesi 
az olan orta saha oyuncularını, 
adeta bir tenis topu gibi bir ileri 
bir geri boşa koşturma ile daha 
da zor bir duruma sokuyor. 
Etkisiz olan orta sahayı daha da 
etkisizleştiriyor.

Fc Basel takımı kadrosun-
daki forvet oyuncuları, 

üretkenlik ve skor 
anlamında takımın 
yükünü taşıyacak, 
kaliteli ve tecrübeli 
oyuncular değiller. 
Takımın kötü oynadığı 

maçlarda öne çıkacak, 
sonuç alacak oyuncu-

ları olmadığı için Fc Basel 
takımı bu halde.

Bunun sebeplerine gelince; ta-
biki ilk önce Kulüp Başkanı,da-
ha sonra ise Fc Basel yönetimi 
ve takımın teknik direktörü 
Marco Streller’dir sebep. Şu 
anki kadronun oluşmasında ve 
transferlerde birinci sorumlu 
özellikle de Marco Streller’dir. 

Devre arasında, kötü geçen ilk 
yarının ardından Fc Basel’in 
transfer hamleleri yapması 
kuvvetle muhtemel. Ancak 
bu ne kadar doğru olur o da 
tartışılır. Çünkü kısa zamanda 
yeni bir takım kurmak takımın 
adaptasyonu için o kadar da 
kolay değil. Öte yanda ara 
transfer döneminde iyi oyuncu-
lar bulmak da ayrı bir sorun.

Bence yapılması gereken asıl 
şey, bu sezon için ilk olarak 
iyi bir teknik direktör bulmak, 
gelecek sezon içinse şimdi-
den yapılanma planlaması 
yapmak... Teknik direktörün 
kafasındaki oyun şablonuna 
göre oyuncu tespit edilip yeni 
sezona hazırlanılabilir. 

Eğer Fc Basel kulübü bu 
şekilde hareket etmez de devre 
arasında büyük maliyetli oyun-
cular alıp yine hüsran yaşarsa, 
ileriki yıllarda kendini tehlikeye 
atmış olur. Bunun sonuçları ise 
geri dönülmez hasarlara yol 
açabilir.

Fc     
  B

asel
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1) PELERiNLER

Güçlü kadın hareketinin 
moda trendlerine bir diğer 
yansıması da pelerinler. 
Kendinizi bir süper kah-
raman, bir kraliçe, bir peri masalı 
kahramanı gibi hissettirecek 
pelerinlere dolabınızda yer açın.

1

3
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2) Vahşi hayvan figürleri

Yeni sezonda tasarımcılar ilhamlarını güçlü kadın 
figürlerinden alıyorlar. Bunun için de leopar, kaplan 
ve zebra gibi vahşi hayvan figürleri kullanıyorlar. 
Güçlü, bağımsız ve cüretkar kadınların kendilerini 
ifade etme biçimlerinden olan bu tarz özellikteki 
figürler 2019 kış sezonuna damga vuracak. 

3) gümüş zırh
Gümüş payetli, boncuklu, 
metalik parçaları bu kış 
sezonunda üzerimizde 
adeta bir zırh gibi taşıya-
cağız. İddialı, gösterişli ve 
fütüristik.

4) Deri elbiseler
Deri elbiseler kış sezonu 
için müthiş güçlü ve vahşi 
bir trend. Deri elbiseler pek 
çok farklı renkte ve formda 
karşımıza çıkarken iş kom-
binleriniz için oldukça zarif 
bir tercih olabilir. 

5) kat üstüne kat
Asla azla yetinmeyin. Hele 
ki kış geliyorsa. Sezonun en 
sıcak trendi belki de kat kat 
trendi. Hemen büyük beden 
montlara yatırım yapmaya 
başlayın.

6) pileler
Pileli etekler yavaş yavaş 
kaybolmaya başladı derken 
2019 kış podyumlarında 
yeniden karşımıza çıktı. İyi 
ki de kaybolmadı.

7) ipek
Biraz Kraliçe Elizabeth'in 
retro ipek fularının da 
etkisiyle, çiçekli ipek 
kumaşlar sezona hızlı bir 
giriş yaptı. Yeni sezonda 
ipek fularlar ve şallar tercih 
edilebileceği gibi elbise 
formunda sezona damga 
vuracağa benziyor.

8) kahverengi tonlar
70'lerin kahverengi tonları 
bu sezon geri dönüş yapan 
trendlerden. Kestane rengi, 
bej, çikolata, kiremit rengi... 
Her birini yeni sezonda 

bolca göreceğiz. Oldukça 
yeni ve fresh formlar bizi 
bekliyor.

9) logo deliliği
Markaların logolarını 
gözümüze sokmalarına 
artık alıştık. Alıştıkça da 
logolar daha da büyüdü, 
kemerler ve çantalardan 
sonra kazaklara ve bluzlara 
işlenmeye başladı. Sevi-
yorsan markaya bağlılığını 
göster.

10) tüviT
Tüvitin son sezonlarda adım 
adım gardırobumuza girişini 
seyrettik. Hatta 2019 kış 
sezonuna damga vuracak 
trendler arasında çoktan 
yerini aldı bile.

4

5

6

7

8

9

10
49



BMW, SUV gamını X7 ile genişletiyor. 
Mercedes-Benz'in GLS modeline rakip olan 
X7, 5150 mm'lik bir uzunluğa, 2 metrelik 
genişliğ ve 3105 mm'lik dingil mesafesine 
sahip. Jant boyutları 20 ile 22 inç arasında 
değişen dev SUV, arkasında aktif flapler 
bulunan devasa böbrek ızgaraların da 
etkisiyle heybetli bir görünüm sunuyor.

Üçüncü koltuk sırasıyla 7 kişilik bir kabine 
sahip olan, ancak ikinci sırada iki adet tekli 
koltuk tercih edildiğinde 6 kişilik bir SUV'ye 
dönüşen X7'de markanın konfor ve lükse 
yönelik tüm donanımlarına yer verilmiş. 

Elektrik ayarlı ikinci ve üçüncü sıra koltuklar, 
ısıtmalı ve soğutmalı bardaklıklar, çok 
özel bir ambiyans aydınlatması sunan 
panoramik cam tavan, çift renk tercih 
edilebilen yüksek kaliteli deri döşemeler ve 
Bowers & Wilkins Diamond Surround ses 
sistemi gibi donanımlar X7'yi sınıfının en lüks 
modellerinden biri haline getiriyor. 

Motor gamı boyutlarına uygun ünitelerden 
oluşan X7, BMW'nin en güncel sürücü 
destek sistemlerine de sahip.

BMW X7
Mercedes-Benz 
GLS'ye rakip olani 
BMW X7'nin 
üretim versiyonu gün 
ışığına çıktı.
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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

M
azda, yeni nesil kompakt sınıf 
modelini gün ışığına çıkardı. 
Yeni Mazda3, Kodo tasarım 
diliyle şekillenmiş. Otomobilin 
genel tasarımı temiz bir forma 

sahipken, hatchback ve sedan versiyonları 
farklı kişilikler sunuyor. Hatchback modelin 
tasarımı dinamik, sedanınki ise zarif olarak 
tarif ediliyor.

Yeni Mazda3, markanın yeni SKYACTIV araç 
mimarisini benimsiyor. Otomobilin motor gamı 
ise yeni SKYACTIV-X, SKYACTIV-G ve SKYACTIV-D 
motorlarından oluşuyor. Mazda, otomobilin insan 
etrafından tasarlanması konusundaki temel 
felsefesine dayanarak, yeni Mazda3'ün temel 
sürüş, hızlanma, dönme ve frenleme özelliklerini 
tamamen doğal hissettirecek şekilde geliştirildiği 
açıklanıyor.
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Göl kenarındaki meydan, sahildeki gezintiler için ideal bir başlangıç 
noktası. Meydanda, Salı ve Cuma günleri sebze-meyve pazarı, yazın ise 
her Cumartesi ikinci el pazarı kuruluyor. Burası teknelerin ve gemilerin 
de kalkış noktası. Zürich Gölü‘nü turlamak isteyenler buraya gelmeliler.
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871 metre yükseklikte olan Uetliberg, Zürich’in her tarafından görülen 
yemyeşil küçük bir dağ. Tunç devrinde askeri amaçlı kullanılmış olan 
Uetliberg, 1644 yılından beri gözlem yeri olarak tercih ediliyor. Muaz-
zam bir görüş alanına sahip olan bu tepeye çıkarak İsviçre Alpleri’ni 
seyredebilir, şehir manzarası eşliğinde kahvenizi yudumlayabilirsiniz. 
Bölge, doğası ile yürüyüş sevenler için ideal bir yer.  

U
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Merkez Tren Garı’nın hemen arkasında bulunan İsviçre Ulusal Müzesi 
(Landesmuseum, Swiss National Museum), 1898 yılından günümüze 
değin İsviçre geleneklerini tanıtan geniş koleksiyonu ile dikkatleri 
çekiyor. Göz alıcı bir tasarıma sahip olan müzede, tarihi uzantısı 
prehistorik çağlardan 21. yüzyıla kadar uzanan geniş bir antropoloji 
bölümü yer alıyor.  Müze, içerisinde taşıdığı tarihi eserlerin yanı sıra, 
dış tasarımıyla da sanatsal bir öneme sahip.İs
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Tarihi temeli 8. yüzyıla kadar uzanan bu kilise şehrin en köklü kiliseler-
inden biri. Sonradan eklenen Gotik tarzdaki çan kulesi, mimari yapıtı 
daha da eşsiz bir görünüme büründürüyor. Şehrin hemen hemen her 
yerinden görülen 8,64 m çapındaki saati Avrupa’nın en büyük kilise 
saati olma özelliğini taşıyor. Kilise kulesinde, en ağırı 6 ton olmak üzere 
5 büyük çan da mevcut.
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1351 yılında konfederasyona katılan Zürich, bugün 
409.241 kişilik nüfusuyla İsviçre’nin en büyük 
şehri olma özelliği taşıyor. Zürich Kantonu’nun 
başkenti olan Zürich şehri, günümüzde dünya ve 
Avrupa bankacılık sektörünün merkezi olarak 
anılırken, 50’den fazla müze ile 100’den fazla 
sanat galerisine ev sahipliği de yapıyor. Mimari 
yapısı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken 
Zürich, İsviçre’nin en kozmopolit şehirlerinden 
biri. Burada her milletinden insana rastlamak 
mümkün.

Şehir şu an Noel dönemi vesilesiyle ışıklar altında 
ve her köşede bir etkinlik yer alıyor.

Yılın her mevsimi farklı güzellikler sunan Zürich’in 
gezilecek belli başlı yerlerini sizler için derledik. 
Burada yer veremediğimiz diğer mekanlar ise 
okuyucularımız tarafından keşfedilmeyi bekliyor. 
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Şehrin ortasından geçen Limmat Nehri boyunca uzanan cadde, 
Zürich’te gezilip görülecek yerlerin başında geliyor. Limmatquai, cadde 
boyunca uzanan mağazaları, kafeleri ve restoranları ile Zürich’in en 
popüler yerlerinden biri.

Burası İsviçre’nin ve dünyanın en pahalı caddelerinden biri. Sırtınızı 
merkez tren garına verdiğinizde, 1,5 km boyunca sağlı sollu uzanan 
lüks marka mağazalarının arasından Zürich Gölü‘ne uzanırsınız. Yol 
üstünde, İsviçre’nin en ünlü banka merkezlerinin ve altın rezervlerinin 
bulunduğu Paradeplatz’dan geçeceksiniz.

Zürich, Schwyz ve St. Gallen kantonlarıyla çevrili olan Zürich Gölü şehrin 
güneydoğusunda bulunuyor. Linth Nehri’nin buzul, moren ve kaya gibi farklı 
etkenler sonucu kapanmasıyla ortaya çıkan bu gölün üzerindeki Ufenau ve 
Lützelau ismindeki adalar da doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. 
Maviliğin ve yeşilin huzur verici etkisini tatmak için Zürich Gölü‘nü mutlaka 
turlayın deriz. Bu tur esnasında yemyeşil bir manzara ve Alp Dağları’nın 
muhteşem görüntüsü de sizlere eşlik edecektir. 

Şehrin ilk yerleşim yeri olarak bilinen Altstadt (Eski Şehir), günümüzde 
ayrı bir idare yönetim birimi olarak işlevini sürdürüyor. Bölgede iç içe 
kullanılan klasik ve modern yapılar harmonik bir görüntü sunuyor. 
Burası, bünyesinde yer alan tarihi kalıntılar, mağazalar, kafeteryalar ve 
restoranlar ile özgün bir ruha sahip.

Kunsthaus, İsviçre’deki en geniş sanat koleksiyonuna sahip olan bir 
müze. Burada, başta Alberto Giacometti, Munch, Picasso, Monet ve 
Kokoschka olmak üzere, birçok sanatçının eseri sergileniyor.

Burası Dörfli olarak da anılıyor.Trafiğe kapalı olan dar sokakları, antika 
dükkanları, kitapçıları, butikleri, restoranları ve otantik kafeteryaları 
ziyaretçileri üzerinde hoş bir etki yaratıyor.

Yapımı 1100’lü yıllara uzanan bu katedral, Zürich’in sembollerinden biri. 
İkiz kuleli yapısı ile dikkat çeken Grossmünster, mimari özellikleri ve 
kültürel dokusu ile de görülmeye değer bir yer. Dileyenler 187 basam-
aklı kuleye çıkıp, Zürich manzarasının tadını çıkarabilirler. Ancak bunun 
için ufak bir ücret ödemeniz gerekecek.

Burası İsviçre’nin en büyük meydanlarından biridir. Zürich Gölü kenarın-
da, Bellevue durağı ile Opera binası arasında bulunan bu mekan her 
daim hareketli. Zürich’teki birçok festival ve etkinlik burada düzenlenir. 
Taş döşeli meydanda bulunan sandalyelere kurularak keyifle kahvenizi 
yudumlayabilirsiniz.
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Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

dönüşme tehlikesi taşıyan öyküsü-
nü zarif bir anlatımla usulca, sakin 
akan bir ırmak gibi kalplerimize 
mühürlüyor.

Osamu inşaatlarda, eşi ise büyük 
bir çamaşırhanede çalışmasına 
rağmen, kazandıkları geçinmele-
rine yetmeyen bir aile. Açıklarını 
ufak tefek aşırmalarla kapatmaya 
çalışmaktadırlar. Yani Japon toplu-
munun dışına bir şekilde ilişmiş zor 
hayatlarından fazla şikayetçi gibi 
görünmezler. Hiçbir şey göründüğü 
gibi değildir. Rejisör bizi sonunda 
“biyolojik bir aile mi, yoksa seçilmiş 
bir aile mi?“ sorusunun yanında 
“Acaba aile denilen bu yapı gerçek-
ten nasıl bir konstrüksiyon?“ “Yoksa 
olmasa mı?“ felsefi önermelerini de 
tartışmaya sunuyor.

Önce orta yaşlı bir adam -Osamu 
(Lily Frank) el işaretleri, akabin-
de 12- 13 yaşlarında bir çocuğun 
Shota (Jyo Kari) el çabukluğuyla 
bir şeyleri çabucak çantasına atıp 
süpermarketi hızla terk edişi...

Birgün işten dönerken küçük bir 
kızın -Yuri (Miyu Sasaki)- balkonda 
ağladığını ve soğuktan neredeyse 
donmak üzere olduğunu görünce 
onu da alıp eve dönerler. Evde 
büyükanne Hatsue (Kirin Kiki) ve 
eşi Noboyu ((Sakura Ando) tarafın-
dan el bebek gül bebek doyurulan 
ısıtılan Yuri'yi tekrar evine geri 
götürdüklerinde içeriye girmeden 
Yuri’nin ailesinin kavgasına kulak 
misafiri olurlar. Yuri sevilmeyen ve 
istenmeyen bir çocuktur. Tabii ki Yu-
ri'yi bu sevgisiz ortama bırakmayıp, 

küçük herkesin neredeyse üst üste 
yaşadığı evlerine  geri dönerler.

Rejisör Hirokazu Koreeada bizi 
yine bir aile ile sınıyor. Daha önceki 
filmleriyle de Cannes'da çeşitli 
ödüllere layık görülen Koreeada bu 
kez büyük ödülü Altın Palmiye’yi 
sonuna kadar hak ederek kazan-
masını biliyor. Küçücük mekânda 
büyük dramları şahane resimlerle 
bize sunuyor. Çok kolay melodrama 

Sonunda Yuri televizyon spotları 
aracılığı ile aranmaya başlar. Fidye 
için kaçırmadıklarını, aslında kızı 
anne ve babasının sevgisizliğinden 
koruduklarını anlatmaya çabalasalar 
da, duymayan kulaklara, çarpmayan 
kalplere karşı hiçbir şansları yoktur. 
Psikolog Yuri'den resim yapmasını 
ister. Kızın kötü muameleye tabi 
kaldığından emindir. Yuri, Osamu ve 
ailesiyle birlikte gittikleri sahili çizer. 
Orada ve o zamanda çok mutludur.

Shoplifters-Arakçılar (Bir Aile Meselesi)

Yönetmen : Hirokazu Koreeda

Yapım Yılı : 2018

Ülke : Japonya

Türü : Dram

Süre : 121 dakika

Oyuncular : Rirî Furankî, Sakura Andô, Mayu 
Matsuoka, Sôsuke Ikematsu, Kirin Kiki

Fragman
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Rejisör Joachim A. Lang bir 
Bertolt Brecht uzmanı. Üç Ku-
ruşluk Opera'nın ilk kez filme 
çekilmesi sırasında Brecht, 
Produktör ile anlaşamamış 
ama daha önce imzaladığı 
mukavele dolayısıyla filmin 
Produktörün istediği şekilde 
çekilmesine de engel olama-
mıştı. Uzun süren mahkeme 
sürecinde Lang doktora çalış-
ması yapmıştı. Lang, Brecht 
üzerine dokümanter film 
çekmiş ve Augsburger Brecht 
Günlerinin de organizatörü 
olarak görev almıştı.

Üç Kuruşluk Operayı Brecht'in 
hayal ettiği gibi çekmeyi hedef-
leyen Lang, Alman sinemasının 
ünlü aktörü Lars Eidingeri Bre-
cht'i oynamakla görevlendir-
miş. Kesinlikle doğru bir seçim 
olduğunu söyleyebiliriz, çünkü 
Eidinger gibi enerjik ve seksi bir 
aktör tarafından canlandırılmak 
Brecht'in de kesinlikle çok ho-
şuna giderdi. Lang, ama fazla 
ambisyon dolayısıyla Brecht'in 
bütün repliklerini onun hayat-
tayken yaptığı röportajlardan 
yazılardan oluşturunca sürekli 
son derece düzenli parlak kes-
kin cümleler söylemek zorunda 
kalıyor. 

Maalesef Lars Eidinger çok iyi 
bir oyuncu olduğundan bunu 
karaktere yediriyor. Ancak 
Brecht sonuç olarak yazı 
diliyle konuşan, can sıkıcı bir 
tipe dönüşüyor. Herhalde öyle 
olsaydı Brecht'e hiçbir kadın 
yanaşmazdı. Oysa biliyoruz ki 
Brecht, sevgilileri ve kadınları 
ile de nam yapmış biri.

Film içinde film formuyla bir 
yandan Üç Kuruşluk Opera'nın 
tiyatroda sahnelenmesi, Bre-
cht'in Produktörlerle savaşı-
mını izlerken Yabancılaştırma 
Effekti için de bir alan yaratılmış 
oluyor. 

Çete lideri Mackie Macheat 
rolünde Tobias Moretti biraz 
fazla burjuvavari oynasa da - ki 
bu Brecht'in istemiydi- sev-
gilisi Penny rolünde Hannah 
Herzsprung parlıyor. Peac-
hum rolünü Joachim Kroll 
her zamanki gibi muntazam 
oynuyor. Kurt Weill'i Robert 
Stadlober üstlenmiş. Müzikler 
biraz modern hale getirilmiş. 
Bazı eleştirmenler öteden beri 
müzik parçalarının istenilenden 
daha alımlı ve çekici olduğun-
dan epik tiyatronun yapısına 
uymadığından söz ediyorlar. 
Oyuncular oyununu bırakıp 
rampaya doğru yürüdüklerin-
de ve şarkılarını söylemeye 
başladıklarında seyirciler büyük 
bir istekle şarkılara katılıyorlar. 

Brecht seyircilerin kendilerin-
den geçmelerini hiç istemediği-
ni defalarca dile getirmiş, doğru 
değerlendirme ve yargılamala-
rın ekstase sırasında olamaya-
cağını vurgulamıştı.

Dünyanın en tanınan Alman 
oyunu olan Üç Kuruşluk Opera 
her zaman seyretmeye değer. 
Oyun bu kez de uzun zamandır 
çekilmeyen film versiyonu ile 
karşımızda. Brecht fanları zaten 
kaçırmayacaktır ama Brecht’i 
ve epik tiyatroyu merak eden-
lere de bu filmi şiddetle tavsiye 
ederim.

Mackie Messer - Üç Kuruşluk Opera

Yönetmen : Joachim Lang

Yapım Yılı : 2018

Ülke : Almanya

Türü : Dram

Süre : 130 dakika

Oyuncular : Hannah Herzsprung, Peri Baumeister, Daniel 
Drewes, Robert Dölle, Lars Eidinger

Fragman
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Cumartesi

Bugün İsviçre’de yüzün üzerinde yerde mumlar 
yakılacak. "Eine Million Sterne" etkinliği İsviçre’de 
yaşayan yoksul aileler için bir dayanışma 
göstergesi. Josefswiese’ye gelin, bir mum yakın ve 
etkileyici atmosferin tadını çıkarın. Tüm aile için bir 
program yer almaktadır. Katılım ücretsiz.

Saat: 16:00’dan itibaren. 
Yer: Josefwiese, www.caritas-zuerich.ch

Josefwiese’de Dayanışma - 
"Eine Million Sterne"

15 Aralık

Pazartesi

Cumartesi Pazartesi

Perşembe

Bir tiyatronun nasıl sahnelendiğini görmek 
ister misiniz? "Inszenierungseinblick" etkinliği 
süresince örneğin bir yönetmenin nasıl çalıştığı 
veya sahne tasarımı hakkında daha fazla şey 
deneyimleyebilirsiniz. Bugün "Frankenstein" 
oyununa bir göz atabilirsiniz. Giriş ücretsiz.

Saat: 19:00-20:30. 
Yer: Schiffbau. Schiffbaustr. 4, Zürich. www.
schauspielhaus.ch

Dışarısının soğuk ve yağışlı olduğu zamanlar 
Botanischen Garten der Universität Zürich’te 
yer alan sıcak tropik evleri ziyaret edebilirsiniz. 
Buradaki renkli bitkiler, çiçekler ve egzotik 
kokular kışı unutturuyorlar. Pt-Cm 09:30-17:00, 
Ct-Pz ve tatil günleri 09:30-16:45. Giriş ücretsiz. 

Yer: Botanischer Garten. Zollikerstrasse 107, 
Zürich. www.bg.uzh.ch

İsviçre’nin en büyük kutlamasında, farklı yiyecek 
stantları eşliğinde konserler sunuluyor. Göl 
üzerindeki havai fişek gösterisi yeni yıla şenlikli 
bir başlangıcı vaat ediyor. Kutlamalar 20:00’den 
itibaren başlayacak. Havai fişek gösterileri ise 
00:20-00:35 arasında yapılacak. Katılım ücretsiz. 
Tramvay ve otobüsler saat 04:00’e kadar hizmet 
sunacaklar. 
Yer: Beim Bellevue am See, www.silvesterzauber.
ch

Her Perşembe günü Langstrasse 200’de, yeni 
başlayanlar için bir Almanca kursunu ziyaret 
edebilirsiniz. Bir danışman Zürich’teki Almanca 
kursları hakkında bilgi de veriyor. Katılım ücretsiz

Saat: 17:00-18:40.. 

Yer: L200, Langstr. 200, Zürich

Dikkat: Tatilden dolayı 27.12 ve 03.01 tarihleri arasında 
kurs yapılmayacak.

Bir Tiyatro Oyununun Yapımını İnceleme

Gölde Yeni Yıl KutlamasıTropikal Evlere Gezi

Zooloji Müzesi

Başlangıç Seviyesindekiler İçin Almanca

17 Aralık

29 Aralık 31 Aralık

20 AralıkTİYATRO

GEZİ YENİ YIL

Salı

Niculin Janett ve Noam Szyfer iki müzisyen 
"Sad Pumpkins" ile esprili, aynı zamanda "Sad 
Christmas" ile ciddi programlarını yapıyorlar. 
Avrupa ve Amerika’dan klasik Noel şarkılarını 
yeni formları ile dinleyebilirsiniz. Konserden 
sonra barda Jam-Night. Giriş ücretsiz.

Saat: 20:00
Yer: Mehrspur, Musikklub, Toni-Areal. 
Förrlibuckstr. 109, Zürich.  www.mehrspur.ch 

Caz-Konseri

18 Aralık KONSER

Pazar

Zooloji müzesinde insanların ve hayvanların tarihini 
keşfedebilirsiniz. Bugün öğle vakti "Aye-Aye was 
seh ich da? Primaten im Fokus" rehberli turuna 
davetlisiniz. Katılım ücretsiz.
Sl-Pz 10:00-17:00.  Rehberli tur saati: 11:30-12:30. 

Yer: Zoologisches Museum der Universität Zürich. 
Karl-Schmid-Str. 4, Zürich. www.zm.uzh.ch

23 Aralık MÜZE
Pazartesi

"Kulturhaus Helferei" sizleri "Offene Nacht" 
kutlamasına davet ediyor. Lezzetli yemeklerin 
ve müziğin tadını çıkarın. Bunlara ek olarak bu 
akşam bir sinema, okuma ve sihir gösterisi 
sunuluyor. Saat: 18:00’den itibaren. Her saat 
katılım mümkün. Sıcak şarap saat 23:00. Giriş 
ücretsiz. 

Yer: Kulturhaus Helferei. Kirchgasse 13, Zürich. 
www.kulturhaus-helferei.ch

Birlikte Kutlama

24 Aralık

EĞİTİM

Pazar

"Intergalaktischer Chor" şarkı söylemeyi seven 
insanları bir araya getiriyor. Tüm dünyadan 
insanlar, tüm dünyadan şarkılar söylüyorlar. 
Grubun konserleri de oluyor. Provalar her Pazar 
17:00’de. 

Yer: Maxim Theater. Ausstellungsstr. 100, Zürich. 
www.intergalaktischer-chor.jimdo.com 

Koroda Şarkı Söylemek

16 Aralık MÜZİK



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

www.haberpodium.ch
info@haberpodium.ch

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

AVANTAJLARINIZ

/haber.podium
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Malzemeler: 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 3-4 yemek kaşı-

ğı sıvı yağ, 3 adet orta boy havuç, 2 adet orta boy patates, 2 

lt tavuk suyu, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 10 yaprak reyhan

Üzeri için: Taze reyhan yaprağı, 2 yemek kaşığı krema

Hazırlanışı: Sıvı yağı tencerenizde ısıtıp küp doğranmış 

soğanı ve ince kıyılmış sarımsağı üzerine ekleyin. Soğan 

yumuşayana kadar kavurun. 

Daha sonra küp şeklinde doğranmış havuç ile patatesleri 

ekleyin. Arada bir karıştırarak 10 dakika boyunca kavurun. 

Sonra da zerdeçalla inceltilm
iş tavuk suyunu ekleyin. Ten-

cerenin kapağını kapatın. Orta ateşte 20 dakika daha pişirip 

ocaktan alın. 

Tuzu, karabiberi ekleyip blender’da ezin. Tekrar ocağın 

üzerine alın. İçine 10 yaprak taze reyhan atın. Birkaç taşım 

kaynatıp ocaktan alın. 

10 dakika sonra yaprakları içinden çıkarın. Dilerseniz servis 

sırasında üzerine biraz krema ilave edebilirsiniz.

Zerdeçallı ve Reyhanlı Havuçlu 

Patates Çorbası 
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Zerdeçallı ve Reyhanlı Havuçlu 

Patates Çorbası 

Malzemeler: 2 patlıcan, 4 domates, 100 gr be-

yaz peynir, yarım çay bardağı taze nane, yarım 

çay bardağı maydanoz, 2 diş sarımsak, 4 yemek 

kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber

Hazırlanışı: Patlıcanları yıkayıp 1 cm aralıklarla 

uzunlamasına kesin. Daha sonra da domatesleri 

ince ince dilimleyin. Peyniri küp şeklinde doğra-

yın. Zeytinyağına tuz, karabiber ve rendelenmiş 

sarımsak ekleyin ve patlıcanın içlerine sürün. 

Dilimlediğiniz domates ve peynirleri patlıcanın 

aralarına yerleştirin.

Patlıcanları fırı
n kabına yerleştirip üzerini alü-

minyum folyo ile örtün ve 190 dereceye ayarlan-

mış fırın
da yaklaşık 40 dakika pişirin. 

Folyoyu kaldırıp 15 dakika daha pişirin.

Kıvamınızı servis tabağına alıp üzerine ince 

kıyılmış nane ve maydanoz karışımı serperek 

servis edin.

Fırında Patlıcan 

Yelpazesi 

Malzemeler: 2 yumurta, 250 g tereyağı, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı 

irmik, 600 g un, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı Antep fıstığı

Şurubu için: 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su

Hazırlanışı: Yumurtaları, yumuşamış tereyağını ve sütü derin bir kaba 

koyup karıştırın. Un, irm
ik ve kabartma tozunu ayrı bir kapta karıştırıp 

yumurtalı karışıma yavaş yavaş ekleyin. 

Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Üzerini 

nemli bir peçeteyle örtüp 30-40 dakika kadar dinlendirin. 

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları 

avuçlarınızın arasında yuvarlayın. Hamur toplarını mutfak tezgahının 

üzerine koyup üzerlerine bastırarak 3-4 cm çapında yuvarlak 

hamurlar hazırlayın. 

Hamurları 4 ayrı yerinden kesin. Kestiğiniz parçaları ortada gül 

şeklinde toparlayın. Ortalarına da birkaç fıstık koyarak pişirme kağıdı 

serili fı
rın tepsisine dizin. 

Önceden ısıtılm
ış 175 derece fırın

da 40-45 dakika, üzerleri iyice 

sararıncaya kadar pişirin.

Şurup için şeker ve suyu bir tencereye alıp kaynayıncaya kadar pişirin. 

Ocaktan alıp soğumaya bırakın. 

Ilık şerbeti, sıcak gül tatlılarının üzerine gezdirip, 15-20 dakika şurubu 

çekmesini bekleyin ve servis edin.

Gül Tatlısı 
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Bir varmış, bir yok-
muş. Evvel zaman 
içinde, kalbur saman 

içinde sahibi ile birlikte 
yaşayan bir eşek varmış. 
Bu eşeğin diğer eşekler-
den en büyük farklı, en 
büyük isteği imiş. Diğer 
eşeklerin hayali, daha az 
yük taşımak, daha fazla 
yiyecek yemek iken, bu 
eşeğin hayali bir gün aslan 
olmakmış.

Sahibi bu eşeği Karakaçan 
diye çağırırmış. Hem çok 
tembel hem de çok hayalci 
olan bu eşek, bütün gün 
gezer, yatar, uyur ve 
hayal kurarmış.

Kurduğu tüm hayallerde, 
ormanlar kralı bir aslan 
olduğunu düşünen Kara-
kaçan, hayallerinde bütün 
hayvanlara  krallık eder-
miş. Sahibi ise bu kadar 
tembel olmasına karşın 
onu seviyormuş. Ancak 
tembelliğine ve hayalci-
liğine bir çare bulmayı 
istiyormuş. Bir gün sahibi 
Karakaçan’a bir aslan pos-
tu getirmiş. Karakaçan bu 
postu görünce sevinçten 
havalara uçmuş. Hemen 
aslan postunun içine 

sında durumu izleyen kurt, 
eşeğin davranışlarına çok 
sinirlenmiş. Kurdun, kendi 
olmayı bilmeyen hayvan-
lara tahammülü yokmuş. 
Aklı başına gelsin diye 
eşeği kovalamaya başla-
mış. Kurttan kaçmak için 
eşek öyle hızlı koşmuş, 
öyle hızlı koşmuş ki, göz 
açıp kapayıncaya kadar 
sahibinin yanına gelmiş.

Yaşadıklarından ders alan 
eşek, aslanlığın kendisine 
göre olmadığını anlamış 
ve eşek olmaktan mutlu 

olmayı öğrenmiş. O gün-
den sonra, sahibinin 
verdiği bütün işleri 
mutlulukla yapmış ve 
elindekiyle yetinme-
nin en güzel duygu 
olduğunun farkına 

varmış.

Ormandaki hayvanlar, 
onun aslan olmadığını, as-
lan postu giymiş bir eşek 
olduğunu hemen anlamış. 
Bunun üzerine tilki hemen 
atlamış: ‘Madem aslansın, 
aslan gibi kükre bakalım’ 
demiş. Eşek başlamış 
‘aii aii’ demeye. O kadar 
komik bir ses çıkarmış ki, 
bütün hayvanlar gülmeye 
başlamış.

Bu sırada, ormandaki hay-
vanların  ara-

girmiş, ‘Nihayet eşeklik 
etmekten kurtuldum.’ 
demiş. Şimdi istediğim 
gibi ormana gidip, aslan 
gibi yaşayabilirim, diye 
düşünmüş.

Doğruca ormanın yolunu 
tutan Karakaçan, az gitmiş 
uz gitmiş, dere tepe düz 
gitmiş. Orman sandığın-
dan daha da uzakmış. En 
sonunda yorulup, bir ağa-
cın altında uyuyakalmış. 
Sabaha dek uyumuş. 

Sabah olunca Karakaçan 
uyanmış. Bir de ne görsün. 
Ormandaki bütün hayvan-
lar onun başına toplanmış. 
Bu işe çok sevinen Karaka-
çan, en sert sesiyle, ‘Ben 
ormanlar kralı aslanım’ 
demiş. ‘Hemen kralını-
za selam verin’ diye de 
eklemiş.

Aslan Olmak İsteyen Eşek
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Yapılacak olan çekilişte anahtar sözcüğünü bulan 3 abonemize Özgür Kitapevi’nden Ayın Kitapları sayfasında tanıtımları yapılan kitaplardan hediye edilecektir. 
Çekilişe katılmak için anahtar kelime ile kendi adres bilgilerinizi info@haberpodium.com adresine yollayin.

Geçen ayki bulmacamızın anahtar kelimesi: ZÜLFÜ LİVANELİ / Geçen Ayın Kazananları: Hanım Sayar, Mutlu Özgenç, Rozerin Karasu

1 532 4ANAHTAR 
SÖZCÜK
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Resimdeki 
oyuncu

Kan

Ülkü

Bütün, tüm, 
kamu Bir tür 

cilt hastalığı

Eylemli, 
edimsel

Saldırmak için 
saklanılan yer

Ulak Kuruntu Krom imi

Demir eşya 
yapan 

Sahne için yazıl-
mış acıklı oyun

Belli bir yer ve 
saatteki buluşma

Normalden büyük

Yoksun
Büyük Sahra'da 

bölge

Merhamet etme

Çiğ, kırağı

Aymaz

Suçlama,
suçlu görünme

Ön gösterim
TV'de

yönetme
Helyum

Yerin içinde 
bulunan eriyik

Akciğere giden 
iki koldan 

herbiri

Zilli bir çalgı
Avrupa'da 
yarımada

Liberya plaka 
kodu

Baş heykeli

Bir işte yetkili 
olan, erbap

Müslümanlık

İlham
Yedirip içirme, 

beslenme

Osminyum imi
Sıkıntı 
verme

Gün ortası

Kaya
parçası

Güney Kafkasyalı
bir halk

Afrika'da 
bir ülke Oje 

çıkartan sıvı
Fasıla Sedir Ş Bir ilimiz

Rakam
Sporda 

en iyi derece

Asıl konu

Kabzasına doğru 
daralan bir kılıç

Toprak yığını, 
küçük tepe

Unsur,
eleman

Ava alıştırılamayan 
bir tür doğan

Sedir

Atacılıkla
ilgili

Germanyum imi

Norveç başkenti
Ava alıştırılamayan 

bir tür doğan
Daha kötü

Modern 
Yunanca
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Feldbergstrasse 33

4057 Basel

061 691 24 71

www.muzik-kitap.com

info@muzik-kitap.com

“Ben seni hiç unutmayacağım, sen beni 
hiç hatırlamayacaksın…”

Ayşe Kulin’in heyecan verici kaleminin, 
sürükleyici anlatımının doruk 

noktalarından biri SON!

Kulin’in daha önceki romanlarından 
tanıdığımız kahramanların sona eren 

hikâyeleri...

SON, içinde tuhaf bir sıkıntısı olanların, 
memleketin hallerine dertlenenlerin, 

birini hep son gördüğü haliyle 
hatırlayacağını bilenlerin, ülkeden ülkeye 

savrulanların, üstüne gidildiğinde gözü 
hiçbir şeyi görmeyenlerin, aşk yerine 
umutla yetinmek zorunda kalanların 

hikâyesi.

Denize doğru akarken birbirine karışan 
nehirlerin, tesadüflerin,

denk gelişlerin, kesişmelerin, hiç 
unutmayanların, kördüğümleri çözmeyi 

dileyenlerin romanı

SON!

21. yüzyılın en çok ses getiren 
düşünürlerinden Yuval Noah Harari, ilk 
kitabı Sapiens’te insanın nasıl önemsiz 

bir hayvandan dünyanın efendisine 
dönüştüğünü, ikinci kitabı Homo 

Deus’ta çarpıcı öngörüleriyle insanlığın 
ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık 

peşindeki yolculuğunu ele almıştı. 
21. Yüzyıl İçin 21 Ders ise yüzyılımızın 
eşi benzeri görülmemiş teknolojik ve 

ekonomik kırılmalarıyla ve yaşanan 
aralıksız değişimlerle başa çıkabilmek için 

elzem soruları tartışmaya açıyor.

Tanrı geri mi dönüyor? Bilgisayarlar ve 
robotlar insan olmanın anlamını nasıl 

değiştirecek? Dünyayı anlayamıyorsak 
doğruyla yanlışı, haklıyla haksızı nasıl ayırt 

edeceğiz?

Harari bu ve benzeri çok temel soru(n)ları, 
her biri birbirinden kışkırtıcı ve derinlikli 

21 bölümde ele alırken, daha önceki 
kitaplarında ortaya koyduğu fikirlere 

dayanarak siyasi, teknolojik, toplumsal ve 
varoluşsal zorluklara açıklık getiriyor.

Son zamanlarda yabancı polisiye 
roman denilince akla gelen ilk isim 

olan John Verdon yeni romanı Fırtınada 
Yanacaksın ile yine okurları bir gizemin 

içine sürüklüyor.

John Verdon’un yarattığı Gurney, sessiz 
ve sakin bir kasaba olan White River’da 
yaşanan cinayet sonrası yine danışman 

olarak olayı incelemeye başlar. 
Cinayetlere bir yenisi daha eklenir 

ve bunda da gizemli ip uçları vardır. 
Kasabayı bir korku sarar ve Gurney 

içine düştüğü labirent şeklindeki 
cinayetleri çözmek için son ip uçunu 

anlamaya çalışır.

Son 21.Yüzyıl için 21 Ders Fırtınada Yanacaksın 

Ayşe Kulin Yuval Noah Harari John Verdon

facebook/haber.podium
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