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Girişimin hedefi, İsviçre’deki 
toplam inşaat alanlarının 
mevcut düzeylerinde 
kalmalarını sağlamak.

Genel seçimler

2019’un bir diğer gelişmesi 
ise, 20 Ekim’de yapılacak olan 
Federal ve Senato meclisleri 
seçimi. Bu seçimlerde 200 
Federal Meclis üyesi ile 46 
Senato Meclis üyesi seçilecek. 

Federal seçimlerde, Bern ve 
Basel bölgelerinden Türkiyeli 
adaylarımız da yarışacak. Seçim 
tarihi yaklaştıkça adaylarımızı,  
çalışmaları ve projeleri ile 
birlikte tanıtacağız. Adaylara 
şimdiden başarılar diliyoruz.
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Schweiz zur Verfügung stellt.

Zielsetzung ist die Förderung und die 
soziale Integration der türkischsprachigen 
Bevölkerung in ihre Umgebung und ein 
besseres gegenseitiges Verständnis. 
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2019 yılının bu ilk sayısında, 
2018 yılında İsviçre’de neler 
olduğuna ve 2019 yılında 
yapılacak olan bazı yeni 
düzenlemelere yer verdik.

Geçtiğimiz yılda İsviçre’de neler 
yaşadığını ve yaşananların 
perde arkasını, “2018 Yılında 
Neler Oldu?” başlığı ile 
yazarlarımızdan Haşim Sancar 
ele aldı. 

2019 yılında yürürlüğe girecek 
olan yeni düzenlemelerle ilgili 
ise geniş bir dosya hazırladık. 

2019 yılı inisiyatifleri

2019 yılında İsviçre’de 8 ayrı 
halk inisiyatifi gündeme 
gelecek. Daha çok sosyo-
ekonomik konuların ön plana 
çıktığı bu inisiyatiflerin neler 
olduğunu içeriğimizde sıraladık. 
İnisiyatiflere dair oylama 
tarihlerini ve inisiyatiflerle 
ilgili tartışmaları önümüzdeki 
günlerde daha detaylı işleyerek 
okuyucularımıza aktaracağız.

10 Şubat halk oylaması

“Sürdürülebilir Bir Kentsel 
Gelişim İçin Kentsel Yayılmayı 
Durdur (Çarpık Kentleşme 
inisiyatifi)” adlı halk inisiyatifi,10 
Şubat 2019’a kadar İsviçreli 
seçmenlerin oyuna sunulacak. 
İnisiyatif, şehirlerin kontrolsüz 
büyümesine karşı başlatılmıştı. 
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Yeşiller Partisi 
Bern Kanton Milletvekili
sancars@bluewin.ch

Haşim Sancar

2018 yılını geride bırakırken, geçtiğimiz yılda 
İsviçre’de neler yaşadığımıza kısaca bir göz 
atmak istiyoruz.

Gü
nc

el

İsviçre’de 2018 yılı başlarken 
ocak ayı hiç bu kadar aşırı 
olmamıştı. Orta İsviçre en 

sıcak ve aynı zamanda en 
yağmurlu ocak ayını yaşadı. Ek 
olarak bazı yörelerde rüzgâr 
ve kar rekorları kırıldı. Alplerin 
kuzeyi, genel olarak ortalama 
5 derece daha sıcak ve İsviçre 
geneli daha ıslak geçti. İsviç-
re’de şubat ayı ise çok kuru ve 
güneşli oldu.

2018 yılı bize, ekolojik denge-
lerin bozulduğunu, iklimlerde 
bir dengesizliğin oluştuğunu 
ve sınırsız doğal kaynakla-
rın kullanımının bir fiyatının 
olduğunu tekrar hatırlattı. 
Bilim insanlarının açıklama-

ödenen 8 Frank yerine 7 Frank 
ödendi. Bu erken kesimin ek-
sikliğini önümüzdeki yıllarda 
fark edeceğimiz anlamına 
gelmekte. İsviçre, et tüketimi-
nin beşte birini ithal ettiğini de 
ayrıca belirtmiş olalım. 

Sıcak yazın sebzeye yaramış, 
fiyatların taban bulmasından 
dolayı, üreticiler tonlarca 
sebzeyi tarlalarda toplamayıp, 
çürümeye mahkûm etti. 

Sıcak ve kuru yaz nedeni ile 
ormanlarda yangın tehlikesine 
karşı, birçok kanton, 1 Ağus-
tos ulusal bayram kutlamala-
rında havai fişek kullanımını ve 
ateş yakmayı yasakladı. 

olmaması büyük bir sorun 
oluşturmaya neden oldu. Bazı 
dağlarda su olmamasından 
dolayı hayvanların su ihtiyacı 
helikopterlerle taşınarak sağ-
landı. Bazı yörelerdeki çiftçiler, 
ot sıkıntısı çeken meslektaşları 
ile dayanışmaya giderek, açlık 
ve zayıflama tehlikesine karşı 
ineklerini kendi meralarına 
davet ettiler. Ancak, bu da-
yanışma her yörede olanaklı 
değildi. Onun için, bazı köylüler 
özellikle büyük baş hayvanını 
kesime götürdü. Bu nedenle, 
İsviçre’de hayvan kesimi üç 
misline yükseldi. Piyasada 
etin fazlalaşmasından dolayı, 
köylülere et için kilo başına 

larına göre, bu hatırlatmalar 
önümüzdeki süreçte daha sık 
aralıklarla tekrar edecek.

İsviçre hava sıcaklığının 
ölçüldüğü 1864 yılından beri, 
otalama 2 derece daha fazla 
sıcaklığı ile üçüncü kurak ve 
sıcak yazı yaşadı. Sonbaharda 
bir o denli sıcak ve kurak geçti. 
En sıcak yazlar 2003 (ortalama 
artı 3,6 derece) ve 2015 (orta-
lama artı 2,3 derece) yıllarında 
yaşanmıştı.

2018 yazının kurak geçme-
sinden dolayı bir su sarayı(!) 
olarak anılan İsviçre’de, su 
sıkıntısından dolayı hayvanlara 
otlaklarda yeterince yiyeceğin 

Soğuk ve çetin bir kışın ardından üçüncü kurak ve sıcak yaz
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Federal Ulaştırma Dairesi, bir devlet kurumu olan 
Posta (Post Auto) taşıtlarının 2007 ile 2015 yılları 
arasında, muhasebe hesapları üzerinde sistemli bir 

şekilde oynayıp, yöresel taşımacılıkta federal devletten ve 
kantonlardan haksız bir şekilde fazla sübvansiyon aldığı 
ortaya çıktı. Federal Hükümet ve kantonlar 78 Milyon fazla 
ödemeyi geri isteyip aldılar. Posta taşımacılığının genel 
müdürünün ve finans şefinin işlerine son verildi. Federal 
polis yaz ortasında, Posta taşıtları genel merkezinin 
bürolarına baskın yaparak arama yaptı. Sonbaharda, posta 
taşıtları 50 kişiyi işten çıkarma zorunda kaldı.

Posta taşıtı skandalı

Halk oylaması (2017) 
ile kabul edilen 
üçüncü kuşağın 

kolaylaştırılmış vatandaşlığa 
geçme yasası, 15 Şubat 
2018 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girdi. Buna göre 
25 yaşına kadar üçüncü 
nesilden uyum sağlamış 
kişiler kolaylaştırılmış ve 
daha ucuza vatandaşlık için 
müracaatta bulunabilirler. 
Üçüncü nesil kıstasından 
yararlanabilmek için, kişinin 
İsviçre’de doğmuş olması, 
zorunlu eğitimin en az 5 yı-
lını burada okumuş olması, 
C oturumuna sahip olması 
ve uyum koşullarını yerine 
getirmiş olmaları şartı var. 
Ayrıca, eve beylerin-

den birisinin de en az 10 yıl 
İsviçre’de yaşamış olması, 
zorunlu eğitimin en az 5 
yılını burada okumuş olması, 
C oturumuna sahip olması 
gerekiyor. Ayrıca büyük 
anne veya büyük babanın 
burada doğmuş olması 
veya oturum almış olması 
gerekmekte. 

5 yıl boyunca geçici olarak, 
26 ile 35 yaşları arasındaki 
üçüncü nesilde bu olanak-
tan yararlanabiliyor. Yılın ilk 
yarısında, bu konumda olan 
kişilerin %2 oranına denk 
düşen 482 kişi kolaylaştı-
rılmış vatandaşlığa geçme 
başvurusunda bulundu.

Üçüncü nesile 
kolaylaştırılmış 

vatandaşlık yürürlüğe girdi
Türk diplomatları 2016 

yılında İsviçre’den 
adam kaçırma girişi-

minde bulunmuşlar. Olay, 
ülkenin önemli gazetelerden 
biri olan Tages Anzeiger’ın 
araştırması sonucu kamu-
oyuna bu yıl yansıdı. İddiaya 
göre, Türkiye’nin Bern Büyü-
kelçiliği’nde görevli yüksek 
kıdemli diplomatlar, K.-o.- 
sıvı uyuşturucu yardımı ile 
Zürich’te yaşayan İsviçre ve 
Türk çifte vatandaşı Gülen’ci 
bir kişiyi kaçırma planında 
bulunmuşlar. Bu iş, ekono-
mik sıkıntı çeken ve kaçıl-
mak istenen kişi ile ilişkisi 
olan başka Türk vatandaşı 
bir kişiye para verme vaadi 
ile planlanmış. 

İsviçre gizli servisi (Nach-
richtendienst des Bundes), 
başka bir ülkenin gizli 
istihbarat etkinliklerinde bu-
lunmasının kokusunu almış, 
Zürich Oberland’da ve bir 
garaj önündeki görüşmeleri 
takibe almış ve doküman-
tasyonda bulunmuş. 

Daha sonra para önerilen 
kişin bu işten vazgeçip 
gizlenmeye başlamış ve 
bu arada İsviçre polisince 
sorgulanması gündeme 
gelmiş. 

İsviçre Federal Savcılığı 
(Bundesanwaltschaft) olayı 
tasdik etti ve ek olarak 
adam kaçırmaya teşebbüs 
etme soruşturmasının 
da devam ettiğini belirtti. 
İsviçre gizli servisi, olaya 
bulaşan kişilerin diplomatik 
dokunulmazlıklarının 
olmasının bir sorun teşkil 
ettiği ayrıca belirtiyor. 

Söz konusu Türk diplo-
matları 2018 ortalarında 
İsviçre’yi terk etmiş bulun-
maktalar. Bu arada Federal 
Hükümet ve Dışişleri 
Bakanlığı, Türkiye ile görü-
şerek, İsviçre topraklarında 
bu tür istihbarat ve adam 
kaçırma girişimlerinin kabul 
edilemeyeceğini ve Türkiye 
için de çok önemli olan 
egemenlik hakkına tecavüz 
anlamına geldiğini belirtti.

Türk 

Diplomatların

İsviçre'den 

adam kaçırma

girişimi 

kamuoyuna 

yansıdı
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Nadir
ay tutulması
27.7.2018 tarihinde 
İsviçre’de 21’inci 
yüzyılın en uzun ve 
nadir rastlanılan, 
kan kırmızı bir ay 
tutulmasına şahit 
olduk.

2018 yılının sonlarında 
doğru yaklaşırken ve genel 
seçimlerin yapılacağı 2019 
sonbaharından bir yıl önce, 
Federal Hükümet’in 7 
bakanından 2’si istifa etti. 
Bunlardan biri, 2006 yılından 
beri bakan olan, CVP’in sevilen 
ve başarılı Çevre, Ulaştırma, 
Enerji ve Komünikasyon 
Bakanı Doris Leuthard. Diğer 
kişi ise, 2010 yılından beri 
Ekonomi, Eğitim ve Araştırma 
Bakanı olan FDP’li Johann 
Niklaus Schneider-Ammann. 
Yerlerine, 2015 yılından beri 
Ulusal Parlamento’da olan 
Viola Patricia Amherd (CVP) 
ve 2011 yılından beri, Kanton 
Temsilciler Meclisinden 
Karin Maria Keller-Sutter 
(FDP) seçildiler. Seçilen 
yeni bakanlar görevlerine 
1 Ocaktan itibaren başlıyor 
ve böylece 7 bakandan üçü 
kadınlardan oluşmuş oluyor.

Bilindiği gibi, İsviçre’deki 
Federal Hükümet bir koalisyon 
hükümetidir ve bakanları 
Parlamento tarafından seçilir. 
Hür Demokrat Partisi (FDP) 
2, İsviçre Halk Partisi (SVP) 
2, Hristiyan Halk Partisi 1 ve 
Sosyal Demokrat Parti (SP) 
2 bakana sahipler. Bakanlar 
seçimlerden sonra bir dönem 
(4 yıl) için seçilir ve daha 
sonraki 4 yıl sonra tekrar aday 
oldukları zaman, eğer bir 

olağan üstü veya istisnai bir 
durum yoksa tekrar seçilirler. 
Peki neden iki bakan ulusal 
genel seçimlerde bir yıl önce 
istifa edip, geri çekilme kararı 
vermekte. Herhangi bir 
skandal veya olumsuzluğun 
olmadığının altını çizmekte 
yarar var.

Nedenlerden biri, seçimlerden 
önce partisinin kamuoyunda 
tartışılmasını sağlamak ve 
seçim sonuçlarından partisi 
içi olumlu bir sonucun 
sıkmasını sağlamaya 
çalışmak. İkinci bir neden 
ise, seçim sonuçlarında 
dengelerin bozulma 
ihtimaline karşı ve partilerinin 
çok net olmayan oy kaybı 
olması durumunda, adayların 
tekrar seçilmesini sağlamak 
(yeni adayların seçilme 
şansı daha az). Ebetteki, 
bu pek doğru olmayan 
bir metot. Bu nedenden 
dolayı, Yeşiller bu erken 
ayrılmaları eleştirdi. Çünkü 
geçen seçimlerde bu yana, 
kanton ve büyük şehirlerdeki 
belediye seçimlerinde güç 
kazanan ve meclislerdeki 
sandalye sayısını arttıran 
Yeşiller, eğer olağan üstü 
bir gelişme olmazsa, 2019 
genel seçimlerinden güçlü 
çıkacağa benzerken, Federal 
Hükümet’te bir sandalye de 
isteyebilecek.

7 bakandan 
2'si istifa etti

Bern Kantonu ’unda Fransızca konuşan 
7.700 nüfuslu Moutier şehrinde 18 Haziran 
2017’de halk oylamasına gidildi ve halkın 

%51.7’si (137 oy farkı ile) Bern Kantonu’ndan 
ayrılıp Jura Kantonu’na geçmeye evet demişti. 
Herhangi bir hile yapılmasın diye oylamalara 
Federal Devlet gözlemci göndermişti. 

Oylamada hile yapıldığına dair itirazlardan dolayı, 
ilk merci tarafından, valiliğe eş düşen Regie-
rungsstatthalter tarafından oylamayı iptal kararı 
çıktı. Oylamada, Belediye Başkanının tarafsız 
davranmadığı, oylama turizminin yapıldığı, 
Moutier ‘de oturmayıp oy kullanmak amacı ile 
kısa bir süre önce adreslerini orada gösteren 
kişilerin olması ve oylamada ciddi eksikliklerin 
olması gibi nedenler, bu kararı vermede etkili 
oldu. Konu, karşı tarafın karara itirazı ile bir üst 
merci olan Kanton Mahkemesine taşındı. En son 
kararın, en yüksek merci olan Federal Mahke-
meye gitmesi beklenmekte. Ayrılmak isteyenler 
de, ayrılmaya karşı olan tarafta, kararın aleyh-
lerinde çıkması durumunda, karara itiraz edip 
bir üst mahkemeye götüreceklerini daha önce 
belirtmişlerdi.

Moutier’in Bern Kantonu’ndan 
ayrılma oylamasına iptal kararı
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Bilindiği gibi, İsviçre AB üyesi olmayıp, ilişkilerini 
serbest dolaşım dahil, ikili anlaşmalarla (toplam 
120) yürütmekte. Ancak, AB hukuk sistemini ve 

ekonomi yasalarını kesintisiz bir şekilde yenilerken, 
İsviçre bu değişiklikleri otomatik olarak alamadığı için, 
AB ile beş ekonomik alanda (serbest dolaşım, kara 
ulaşımı, hava ulaşımı, teknik ticaret ve tarım ürünleri) 
kapsamlı bir çerçeve anlaşması yapmak ve çıkabile-
cek sorunlarda itiraz merciini belirlemek niyetinde. 
İsviçre’nin AB ile olan ikili anlaşmalarına da karşı olan 
SVP bu çerçeve anlaşmaya da karşı çıkmakta. Çerçeve 
anlaşmasına bir de işçi temsilcisi sendikalardan karşı 
çıkmalar oldu. AB, İsviçre’de ücretlerin düşürülmesine 
karşı alınan tedbirlerin (örneğin toplu sözleşmeler), 
yurt dışından gelen AB vatandaşlarına karşı bir engel 
teşkil ettiğini eleştirmekte. Sendikalar Birliği ise Fe-
deral Hükümet’i, ücretlerin korunmasına karşı atmak 
istediği adımdan dolayı protesto edip, görüşmeleri 
boykot etti. Bu nedenle, İsviçre ile AB arasında 2014’ten 
beri süregelen ve 2018’de yapılması planlanan çerçeve 
anlaşması görüşmeleri ertelendi. İsviçre Borsası’nın AB 
Borsası ile eşdeğerliliği geçen yıl bir yıllığına uzatılmıştı. 
AB İsviçre’ye gösterilen bu süreyi 2019 Haziran’ına 
kadar alt ay daha uzattı.

Ayrıca, önümüzdeki on yıl boyunca, özellikle eğitim 
alanında kullanmak koşulu ile AB’nin fakir ülkeleri-
ne, İsviçre’den 1,3 milyarlık bir ekonomik destek de 
öngörülüyor.

Olumsuz koşullarda, ilticacı 
ailelerin de yaşadığı Solot-
hurn’daki dört katlı bir binanın 
alt katında, yanan sigara ile 
uyuma sonucu 26 Kasım’da 

çıkan bir yangında, aralarında çocukların da bulundu-
ğu 7 kişi hayatını yitirdi. 20 kişi, yangında zehirlenme 
tehlikesinden dolayı hastaneye kaldırıldı. Olay, dünyanın 
en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre’de, ilticacıların 
nasıl sağlıksız ve tedbirsiz şartlarda barındırıldıklarını 
gün ışığına yansıtan bir gerçekliği ortaya koydu. Birçok 
insan hakları kurumu, ilticacıların bu şartlarda barındı-
rılmasını eleştirilerek kınandı. 

Avrupa Birliği ile 
çerçeve anlaşmasında zorluklar

Federal Hükümet, İsviçre’den silah ihracatının 
yapılabileceği ülkelerin yelpazesini genişletmesi 
sonucu, Ulusal Parlamento’da (Nationalrat) Yeşil 

ve Sol kesimin yanında orta partilerinin tepkisine de 
uğradı. Federal Hükümet’in, Yemen’deki iç savaşta 
İran ile birbirlerine karşı, büyük rol oynayan Suudi 
Arabistan’a da silah satışının yapılabileceğini belirt-
mesi, özellikle büyük tepki almıştı. Ek olarak da Suudi 
Arabistan’daki insan hakları ihlalleri de bu tepkilerin 
bir gerekçesiydi. Öyle ki, silah satışı belirleme yetkisini 
Hükümet’ten alıp Parlamento’ya kaydırma yasa önerisi 
dahi verildi. 

Tepkiler sonucu, Federal Hükümet geri adım atıp, silah 
ihracatı genişletmesini geri çekmek zorunda kaldı. An-
cak, oy yaydan bir kez çıkmıştı. Silah satışını düzenleyen 
ve savaşa bulaşan ülkelere yasağı öngören bir İnisiyatif 
için imzalar ve birçok parti (Yeşiller, SP, GLP, BDP, EVP 
ve gençlik partileri) ve kuruluşlar (Kiliseler, Amnesty 
International, die Gruppe Schweiz ohne Armee vs.) 
tarafından toplanmaya bile başlandı.

Federal Hükümet'in 
silah ihracatı yetkisi tehlikede

Uluslararası insan hakları 
günü, 10 Aralık’ta Fas’ın 
Marakeş kentinde im-

zalanan Birleşmiş Milletler'in (BM) "Güvenli, Düzenli ve 
Kurallı Göç için Küresel Pakt" anlaşmasının hazırlığında 
yer almasına karşın, ne yazık ki İsviçre katılmadı. 

BM, üyesi 193 ülke ile Eylül 2016’da Mülteciler ve Göç-
menler için New York Deklarasyonu’nu, "Güvenli, Düzenli 
ve Kurallı Göç için Küresel Pakt" olarak geliştirme kararı 
almıştı. 

Parlamento’da sağ partilerden gelen tepkiler nedeni ile 
Federal Hükümet, Marakeş’e gitmekten vazgeçip, an-
laşmaya imza koy(a)madı. Her iki mecliste (National ve 
Ständerat) verilen önergelerle, anlaşmanın iki meclisin 
birlikte konuyu tartışıp ele alması sonucu ancak imza-
lanabilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Bu konu da daha 
sonra imzalanacağa benziyor.

ilticacı evinde yangın 
7 cana neden oldu

BM göç 
anlaşmasına 
İsviçre henüz 

imza atmadı
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Fransız Kantonları, 2018’de kanton hükümetlerin-
deki bakanlarının skandallarına sahne oldu. Gerek 
Cenevre, gerekse Waadt Kantonun’da, kanton 

hükümetlerindeki bazı siyasetçilerin siyasi ahlaka 
uygun olmayan, ekonomik çıkar konularına bulaştıkları 
kamuoyuna yansıdı. Bu skandallar, hem politik kültür 
açısından bir yüz karası hem de halkta, politika ve politi-
kacılara karşı güvensizliğe sebep oldu.

İşin başını Hür Demokrat’lardan(FDP), Cenevre Kan-
tonu’nda Hükümetin Başkanı ve güvenlikten sorumlu 
Pierre Maudet çekmekte. Kendisi, genç olmasına karşın, 
Federal Hükümet’e bir bakanlığa dahi aday olmuş ve 
birçok insanın sempatisini kazandırmış bir kişi. Abu 
Dhabi’ye eşi ve çocukları ile birlikte; uçak biletleri, otel 
de dahil olmak üzere, lüks bir tatilin tüm masraflarının 
Krallık tarafından karşılanması ile oradaki araba yarış-
masına katılmış. İlk açıklamasında, bu gerçeği yalan 
söyleyerek inkâr etmişti. Araştırmalar sonucu, yalan 
söylediğini itiraf etmek zorunda kalmış. Bunun sonucu 
tüm yetkilerini, hükümette bulunan Yeşiller Hükümet 
üyesi Antonio Hodgers’a devretmek zorunda kalmış ol-
masına ve partisinin merkez yönetiminin tüm ısrarlarına 
karşın, istifa etmemekte ayak diretmekte.

Waadt Kantonu’da, vergi ve finanstan sorumlu Pascal 
Broulis’de (FDP) en fazla vergi ödeyen bir Rus vergi mü-
kellefi ile tatile çıktığı ortaya çıkmış ve vergilendirmede 
bazı düşürmelerde bulaştığı suçlaması ile karşılaştı. 

Bunların dışında, yine başka Hükümet üyeleri tarafından 
aşırı harcırah alınması (örneğin 17’000 Franklık telefon 
faturaları), gece yarısından sonraki saatlerinde barlarda 
içilen içkilerin devlet kasası aracılığı ile ödenmesi, yurt-
dışına özel davetiyelerin kabul edilmesi vs. bulunmakta

Verdiğimiz iki örnekte de FDP (Hür Demokrat Partisi) 
üyeleri, ancak diğer partilerin haklarını yemeyelim. 
Yukarıdaki verilen örneklerdeki boyutlarda olmasa da, 
tüm parti üyelerinden bazı kabul edilemez bulaşmalar 
bulunmakta. Bazıları, bir sonraki seçimde aday olmaya-
caklarını açıkladılar. 

Tessin Kantonu’nda da, hükümet üyelerinin aşırı harcı-
rah konusunda skandal niteliğinde yararlandıkları ortaya 
çıktı.

Fransız 
kantonlarında

politik
skandallar

Radyo ve televizyon vergileri
Mart 2018’de önemli oylamalardan biri, radyo ve 
televizyon vergilerinin (Abschaffung der Billag-
Gebühren) kaldırılması ile ilgili halkoylaması idi. Sağ 
ve özel sektörün, İsviçre’nin bağımsız yayın politikası 
yürüten radyo ve televizyonuna (SRG) karşı yürüttüğü 
inisiyatif, her konuttan alınan 451 Frank radyo ve 
televizyon vergisini kaldırmayı amaçlıyordu. Bağımsız 
ve özgür basına bir darbe niteliğini taşıyan bu inisiyatif 
halk oylamasında reddedildi. Oylama kampanyası 
sürecinde, yetkililer bu vergiyi 2019’dan itibaren 365 
Frank’a düşüreceklerini bildirdiler. 

Enerji Yasası
Mayıs 2018’de 2050’lerin enerji stratejisini belirleyecek 
Enerji Yasası (Energiegesetz: EnG) Federal 
Parlamento’dan geçmiş, ancak referanduma 
götürülmesinden dolayı oylamaya gidilmişti. 2050’li 
yıllarda, İsviçre’nin yurtdışından bağımsız olarak, atom 
santrallarına gerek kalmaksızın, doğal ve yenilenebilir, 
kendi üretimi ve aldığı tedbirlerle enerji ihtiyacını 
karşılamasını öngören yasa halk oylamasında kabul 
edilmişti. 

Yabancı hâkimler yerine İsviçre 

hukuku inisiyatifi

SVP’nin bir yabancı hâkimler yerine 
İsviçre hukuku (Selbstbestimmungsini-
tiative) inisiyatifi, uluslararası yasaları 
ve hukuku, İsviçre’nin imza attığı 
antlaşmaları devre dışı bırakma-
yı amaçlayıp uluslararası hukuk 
sistemine karşı geliştirilmiş bir 
inisiyatifti. Asıl hedef, İsviç-
re’den bir davanın Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne gitmesini engellemek 
ve Avrupa Birliği ile yapılan serbest dolaşım 
anlaşmasının iptal edilmesini sağlamaktı. Halk 
oylamasında büyük bir çoğunlukla reddedildi.



Sosyal sigortalarda gözetleme
Bir dava sonucu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) tarafından sosyal sigortalarda gözetlemenin 
hukuksal temellerinin olmamasından dolayı, İsviçre 
eleştiriye uğramıştı. Parlamento hızlı bir şekilde, Ge-
nel Sosyal Sigortalar Yasası’nda (ATSG) bir değişiklik 
yapılarak, sosyal sigortalarda (malulen emeklilik 
IV, işsizlik AL, sağlık KK, kaza SUVA vb.) yararlanan 
kişilere, dedektifler tarafından gözetleme olana-
ğı oluşturan yasa değişikliği, yeşil ve sol çevreler 
tarafından referanduma götürülmüş, ancak yasa halk 
oylamasında büyük bir farkla kabul gördü. Amaç, 
sigortaları kandırmaları önlemek. Bir dizi gözetleme-
ler öngörülmekte. Dedektiflere her hangi bir hâkim 
kararı olmaksızın, polise dahi tanınmayan metotları 
kullanma olanağı tanınmakta.

2018’in endişe barometresi 
(Sorgenbarometer): 
Emeklilik ve 
göçmenlik konuları 
Yeni yılın sizlere mutluluk 
ve sağlık, dünya haklarına
demokratik bir ortam, barış 
ve kardeşlik getirmesini 
umut ve temenni ederim.

2018 yılının (Almanca) sözü: 
Çift kartal (Doppeladler)

Dünya Kupası futbol 
maçında İsviçre ile 
Sırbistan arasında 
oynanan karşılaş-
mada Sırbistan’a, 
attıkları golden sonra, 
elleriyle Sırp taraf-

tarlara doğru Arnavutluk bayrağındaki çift başlı kartal 
sembolünü yapan Kosova kökenli çifte vatandaş 
Shaqiri ve Xhaka'nın davranışları tartışmalara yol açtı. 
Bununla; "Spor ve siyaset karıştırılmamalı ve çifte 
vatandaşlık değil tek vatandaşlık yeterli" tartışmaları 
tekrarlandı.
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İltica Yasalarında 
Değişiklik
2019 yılından itibaren diğer 
bir değişiklik ise iltica ya-
salarında görülecek. Mart 
2019 itibariyle tüm iltica 
başvuruları hızlandırılmış 
bir şekilde sonuçlandırıla-
cak. Başvurular toplam 6 
merkezi kampta değerlen-
dirilecek ve bireylere ücret-
siz danışmanlık hizmetleri 
sunulacak.

Mülteciler 
İş Alanına 
Daha Kolay 
Girebilecekler

Mülteciler ve geçici 
oturum sahipleri 
1 Ocak 2019 tarihi 

itibariyle daha kolay iş ala-
nına girebilecekler. İşveren 
artık izin almasına gerek 
kalmadan, sadece bildirim 
ile yetinebilecek. Böylelikle 
devletin sosyal yardım yükü 
azaltılacak ve iç piyasa 
işgücü daha iyi bir şekilde 
değerlendirilmiş olacak. Bu 
kapsamda oturum sahiple-
rinin iş piyasasına entegre 
olmaları için kişi başına 
maksimum 18.000 franklık 
bütçeler oluşturulacak. 

86 frank daha az vergi

İsviçre’de 2019 yılından 
itibaren bu radyo ve televiz-
yon vergileri Billag AG ye-
rine Serafe AG isimli şirket 
tarafından toplanacak. Bu 
vergileri daha önce Billag 
AG isimli firma topluyordu.

Serafe AG,1 Ocak 2019 
yılından itibaren radyo ve 
televizyon vergisi için her 
haneye, otomatik olarak 
365 franklık bir fatura gön-
derecek. Daha önce gönde-
rilen fatura bedeli 451 frank 

idi. Yeni düzenleme ile 
birlikte her hane 86 frank 
daha az vergi ödeyecek.

AHV ve IV emeklileri bu 
vergiden muaf tutulacaklar 
ancak bunun için Serafe’ye 
başvuru yapılması şart.

Devlet televizyonu ve 
radyosu olan SRF-SRG, 
programlarını bu vergi 
gelirleri ile finanse ediyor. 
Vergilerden elde edilen ge-
lirin yıllık 1,37 milyar frank 
olduğu ifade ediliyor.
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2019 yılında İsviçre’de 
birçok alanda yenilikler 
uygulamaya girecek. 
Okuyucularımız için 
derlediğimiz bazı 
değişiklikler şöyle;

1 Ocak 2019 itibariyle 
yürürlüğe girecek olan 
yeni yasa kapsamında ön 

plana çıkan en önemli konu dil 
ve uyum.

Yeni düzenlemede C kimliği 
almak daha da zorlaştırılırken, 
mevcut kurallara göre, enteg-
rasyon, dil ve gelir konuları 
belirleyici olacak.

Ülkeye çok iyi uyum sağla-
mak, İsviçre Anayasası ile 

Daha önceki düzenlemede, 
15 yıldan fazla bir zamandır 
İsviçre’de bulunan ve C kimliği 
sahibi olanların C kimliklerini 
iadeleri (ağır suç veya uzun 
süreli sosyal yardım alımı 
dışında) neredeyse mümkün 
değildi. 1 Ocak 2019 itibariyle 
yürürlüğe giren yeni yasa 
ile birlikte, C kimliği iade 
prosedürü daha kolay olacak. 
Örneğin entegrasyonun yeterli 

diğer yasalara saygı duymak, 
(icra ve sicil kaydının temiz 
olması), belirli bir dil seviyesi-
ne sahip olmak gibi şartların 
yanında çalışıyor veya okuyor 
olmak da gerekecek. Aksi tak-
dirde, kisi 10 yılını doldurmuş 
olsa bile, C oturum kimliğini 
alamayacak.

Düzenleme dahilinde göç-
menlerle göçmenlik daireleri 
arasında uyum anlaşmaları da 
gündeme gelebilecek.

görülmemesi durumunda C 
kimliği kişinin elinden 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.

Göçmenler ve Uyum 
Yasası Değişiyor

C Kimliklerinin İptali, B’ye Dönüştürülmeleri

Radyo ve 
Televizyon 
Vergilerini 

"Serafe" 
Toplayacak
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Sürücü ehliyetlerindeki diğer 
değişiklikler ise şöyle;

Mavi kağıt sürücü 
ehliyetleri 31 0cak 2024’e 
kadar değişmeli 

Eski sürücü belgelerinin, bu-
günün kategorilerinden farklı 
içerikler taşıması nedeniyle 
veri sistemlerinde yarattığı 
masraflar yüzünden değişti-
rilmesi gerekiyor. Mavi kağıt 
sürücü ehliyeti sahipleri, eski 
ehliyetlerini en geç 31 0cak 
2024 tarihine kadar, kredi kartı 
formatındaki yeni ehliyetlerle 
değiştirmek zorundalar. 

“Otomatik vitesli araç 
kullanma“ kısıtlaması 
kalkıyor

Ehliyet sınavını otomatik vites 
ile kazananlar sadece bu tip 
araçları kullanabiliyorlardı. 
Ehliyetteki bu kısıtlama ileride 
kaldırılacak. Bu tür ehliyete 
sahip olanlar, normal vitesli 
araçlar da kullanabilecekler.
Ancak bu ehliyet sahiplerinin, 

kısıtlamanın iptali için yetkili 
trafik dairelerine başvurmaları 
gerekiyor. Otomatik vites kayıt 
iptali 1 Şubat 2019’da yürürlü-
ğe girecek.

Motosikletler için

Kategori A’dan sınırsız, direk 
geçiş yok. Yüksek perfor-
manslı motorların kullanımı 
için, daha önce en az iki yıl 
boyunca motor gücü 35 kW 
ile sınırlı Kategori A tipindeki 
motorları kullanmak gere-
kiyor. İleride yüksek perfor-
manslı motorların kullanımı, 
motosikler tamircisi, polis, 
trafik uzmanı gibi mesleki 
olarak bu araçları kullanma 
zorunluluğu olan kişiler için 
mümkün olacak.

Eğitim ve sınavlarda daimi 
geçerlilik. Trafik teorisi, mo-
tosiklet kullanımı için temel 
eğitim gibi dersler ve teorik/
uygulamalı sınavlar bir kez 
tamamlanınca, daimi olarak 
geçerli sayılacak.

Bununla ilgili kurs ileride sa-
dece bir gün sürecek. Ehliyet 
sınavı verildikten sonraki ilk 
sene içerisinde de diğer kurs-
ların tamamlanması gerekiyor. 
Kurs, pratik hareketler ve 
gerçekçi durumlar karşısında 
sürüş durumlarının deneyim-
lenmesini içeriyor.  Kazaların 
önlenmesi için esas olan, her 
koşulda, zamanında ve tutarlı 
bir şekilde frenlemek. Her 
ne kadar acil durum frenle-
mesi, bugünkü pratik ehliyet 
sınavının bir parçası olsa da, 
yoğun trafik nedeniyle çoğu 
zaman uygulanamıyor veya 
test edilemiyor. Kursla ilgili 
başka bir önemli konu ise, 
ileride simülatörler yardımıyla 
yapılacak olan enerji tasarruflu 
sürüşler.  

Mevcut düzenlemelere göre, 
20 yaşından önce deneme 
ehliyeti edinen herkes on iki 
aylık bir deneme sürecinden 
geçmek zorunda. Bu sürecin 
trafik güvenliğine katkısı 
büyük iken, kaza riskini de 

azaltıyor. Özel araçlar için as-
gari sürücü ehliyeti alma yaşı 
attırılmayacağından, ileride 17 
yaşındakilere sürücülük acemi 
ehliyeti verilecek. Ayrıca, belirli 
meslek eğitimleri için sürücü 
ehliyetlerinin 18 yaşında 
mevcut olması gerekiyor. 
Deneme/ acemi ehliyeti 20 
yaş ve öncesinde ehliyet edi-
nenler için geçerli iken, şu an 
ki yönetmelikler 20 yaş üstü 
ehliyet alacaklar için geçerlili-
ğini devam ettirecek. 

17 yaşındakilerin ehliyet 
edinebilmeleri ile ilgili 
süreç 1 Ocak 2021’de 
başlayacak.

Federal Hükümet, Federal 
Çevre, Ulaştırma, Enerji ve 
İletişim Dairesi’ne (UVEK), 
yeni düzenlemenin yürürlüğe 
girdiği en geç üç yıl içerisinde, 
düzenlemenin etkilerini değer-
lendirip raporlaması ve ilerisi 
için yeni talepler hazırlaması 
yönünde talimat verdi.

Sürücü Ehliyeti
Düzenlemelerinde

Revizyonlar
Federal Hükümet, sürücü ehliyetleri hakkındaki düzenle-
meleri revize etme kararı aldı. Revizyonun ana noktaları; 
deneme sürecindeki eğitimin bir güne indirilmesi ve B 
ehliyeti alma seçeneğinin 17 yaş itibariyle sunulması.

17 Yaş İtibariyle Deneme Ehliyeti Diğer Değişiklikler

70 yaşındaki sürücülere sağlık kontrolü zorunluluğu 

Şu ana kadar ki uygulamaya göre, 75 yaş üzerindeki sürücülerin 
her iki yılda bir sağlık kontrolünden geçmeleri gerekiyordu. Yeni 
düzenleme ile bu yaş sınırı 70’e düşürüldü. Düzenlemenin gerek-
çesi, ileri yaşlarda kaza riskinin de artması şeklinde. Ayrıca her iki 
yılda bir yapılacak olan bu sağlık kontrolü giderleri kişinin kendisi 
tarafından karşılanmak zorunda.
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İsviçre’deki kene aşısı ile ilgili gerekli 
bilgileri doktorunuzdan ya da 
www.zecke.ch ve www.zecken.ch 
adreslerinden de edinebilirsiniz.

İsviçre’de son yıllarda kene vakalarında ciddi artışlar yaşanıyor. Federal 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumların açıklamalarına göre, ülkede 2010 
yılında 95 kene vakası yaşanırken, bu oran 2018 yılında 380’e çıktı. 

İsviçre’de şu ana kadar bu ölçüde kene vakası yaşanmadığını 
belirten yetkililer, tehlikenin tüm ülke için geçerli olduğunu 

duyurdular.

Yetkililer, kene vakalarına karşı herkesin aşı yaptırması 
gerektiği uyarısında da bulunuyorlar.

Vücudunuzda kene bulduğunuz-
da ne yapmalısınız?

Kene sokmalarında herhangi bir acı 
duyulmaz, bölgede genellikle kaşınma 
hissi oluşur. Bu nedenle de ilk etapta 
pek fark edilmez. 

Keneyi özellikle sağlık uzmanlarının 
çıkarmasında fayda var. Eğer 
vücudunuza yapıştığı noktada 
yanlış bir manevra yapılırsa kene 
kusabilir, parçalanabilir, başı kopabilir 
ve kenenin kirli kanı, cildinizden 
vücudunuza geçebilir. Bu da hastalık 
oluşmasına yol açar. 

Keneyi yanlış çıkardığınızda, stres ve 
baskı halinde virüs ve bakterilerini 
hızla vücudunuza bırakır. Bu 
durumda Lyme-Borreliose ve 
Kene Ansefaliti gibi hastalıklara 
yakalanabilirsiniz.

Belirtiler

Baş ağrısı, baş dön-
mesi, konsantrasyon 

bozukluğu, yürüyem-
eme gibi belirtileri olan 

kene ısırıkları ölümcül 
sonuçlar doğabiliyor. Bu 

tür şikayetleri olanların hiç 
vakit geçirmeden derhal hastan-

eye başvurmalarında fayda var.

Sıklıkla görüldükleri yerler

İsviçre'de kenelere 1500 metre yük-
sekliğe kadar rastlamak mümkün. 
Kenelerin en sık görüldüğü yerler; 
Shaffhausen, Frauenfeld, St.Gallen, 
Winterthur, Zürich, Zug, Thurgau, 
Luzern, Bern ve Basel bölgeleri. Özel-
likle de doğal bitki örtüsünün yaygın 
olduğu bölgelerde sıklıkla görülen 
kene, genellikle ilkbahar ile sonbahar 
ayları arasındaki zaman diliminde 
ortaya çıkıyor.

Gü
nd
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Schaden Hotline: 0800 22 33 44

Allianz Suisse
Hauptagentur Oftringen
Nordstrasse 14
CH-4665 Oftringen

www.allianz-suisse.ch
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Versicherungs- und Vorsorgeberater

Finma Registernr.: 33082

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

Fax: 058 357 53 71
Mail: serdar.eser@allianz.ch
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2019
yılında
8 Halk 

İnisayitifi
Gündeme 

Gelecek
Düşük Prim İçin-Sağlık Hizmetlerinde 

Maliyeti Frenle İnisiyatifi 

Çocukları ve Gençleri Tütün 
Reklamlarından Korumak İçin Evet İnisiyatifi 

Aile ve Kurumlarda Bağımsız Davranış 
Çocuk ve Yetişkin Koruma Girişimi İnisiyatifi 

İç Savaşın Olduğu Ülkelere Silah 
İhracatına Karşı Düzenleyici İnisiyatif 

İsviçre’de Hayvan 
Endüstrisine Son İnisiyatifi 

Adalet 
İnisiyatifi 

Sağlık Primleri İçin Gelirin 
%10’u Yeterli İnisiyatifi 

Mesleki Tedbir-Yoksulluk 
Yerine İş İnisiyatifi 

İsviçre’de 2019 yılında 
8 ayrı halk inisiyatifi 
gündeme gelecek. Söz 
konusu inisiyatifler 2018 
yılında lanse edilirlerken 
inisiyatiflerde genellikle 
sosyo-ekonomik konular 
ön plana çıkıyor. Bu inisi-
yatiflerin oylama tarihle-
rini ve inisiyatiflerle ilgili 
tartışmaları önümüzdeki 
günlerde işleyeceğiz.

Ülkede 20 Ekim 2019’da 
genel seçimler de yapı-
lacak. Bu seçimlerde 200 
kişilik Federal Meclis ile 
46 kişilik Senato Meclis 
üyeleri seçilecek. Seçim 
döneminde partiler ça-
lışmalarını bu inisiyatifler 
üzerinden konumlandı-
racak.

Gü
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Düşük Prim İçin-Sağlık 
Hizmetlerinde Maliyeti 
Frenle İnisiyatifi 
(Für tiefere Prämien - Kostenb-
remse im Gesundheitswesen)

Örneğin CVP 20 Ekim seçimlerinde 
kendini, "Düşük Prim İçin-Sağlık 
Hizmetlerinde Maliyeti Frenle" inisiyatifi 
ile konumlandıracak. Bu inisiyatif ile; 
sağlık primlerinin, harcamalar ve 
tüketici masrafları karşısında orantısız 
bir biçimde artışı durumunda, Federal 
Hükümet’in anayasal düzeyde tasarruf 
önlemi alması garantilenmek isteniyor. 

Sağlık Primleri İçin 
Gelirin %10’u Yeterli 
İnisiyatifi 
(10 % des Einkommens für die 
Krankenkassenprämien sind 
genug)

SP’de, ülkedeki yüksek sağlık maliyet-
lerine odaklanmış durumda. "Sağlık 
Primleri İçin Gelirin %10’u Yeterli" isimli 
inisiyatif henüz başlamamış olsa da, 
bahar dönemi için hazırlıklar yapılıyor.



Mesleki Tedbir-
Yoksulluk Yerine İş 
İnisiyatifi 
(Berufliche Vorsorge - Arbeit 
statt Armut)

İsviçre Sendikalar Federasyonu, 
13’üncü AHV-emekli maaşı için bir 
inisiyatif hazırlığı yapıyor. "Mesleki Ted-
bir-Yoksulluk Yerine İş" girişimi, yaşına 
bakılmaksızın her sigortalı için sabit 
bir emeklilik fonu katkısı talep ediyor. 
Kamu derneklerine göre, bu talep işve-
renler tarafından açıkça kabul edilmese 
de, 45 yaş üzerindeki birçok çalışanın 
yüksek iş gücü maliyetleri nedeniyle, 
işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya 
oldukları acı bir gerçek. 

İsviçre’de Hayvan En-
düstrisine Son İnisiya-
tifi 
(Keine Massentierhaltung in 
der Schweiz)

Hayvan hakları dernekleri ve çevre 
örgütleri tarafından başlatılan "İsviç-
re’de Hayvan Endüstrisine Son (Hayvan 
Endüstrisi Halk İnisiyatifi)" hayvancılık 
alanında Anayasa değişikliği çağrısında 
bulunuyor. Buna göre Federal Hükü-
met, hayvancılık sektöründe hayvan 
refahını korumakla yükümlü olmalı.

Aile ve Kurumlarda Ba-
ğımsız Davranış - Ço-
cuk ve Yetişkin Koruma 
Girişimi İnisiyatifi 
(Eigenständiges Handeln in 
Familien und Unternehmen)

Kesb’i eleştiren Pirmin Schwander ta-
rafından başlatılan "Aile ve Kurumlarda 
Bağımsız Davranış - Çocuk ve Yetişkin 
Koruma Girişimi" ile yardıma muh-
taç kişilerin ailelerine daha fazla hak 
verilmesi talep ediliyor. Bu inisiyatifin 
kabulü durumunda Kesb sadece taciz 
davalarına müdahil olabilecek. 

Çocukları ve Gençleri 
Tütün Reklamlarından 
Korumak İçin Evet 
İnisiyatifi 
(Ja zum Schutz der Kinder und 
Jugendlichen vor Tabakwer-
bung)

Bu inisiyatif daha çok çocuklara odak-
lanıyor. "Çocukları ve Gençleri Tütün 
Reklamlarından Korumak İçin Evet" 
isimli inisiyatif ile, sigara reklamlarına 
dair Anayasal yasak talep ediliyor. Bu 
inisiyatif sağlık ve gençlik kurumları 
tarafından destekleniyor. 

Adalet İnisiyatifi 
(Justiz Initiative)

Adalet İnisiyatifi, federal hakimlerin 
artık Federal Parlamento tarafından 
seçilmemesini, kura ile belirlenmelerini 
talep ediyor. Buna göre kuraya kimin 
dahil edileceği siyasi parti üyeliklerine 
göre değil, mesleki ve kişisel yeterlilik-
lerine göre belirlenmeli.

İç Savaşın Olduğu 
Ülkelere Silah İhraca-
tına Karşı Düzenleyici 
İnisiyatif 
(Korrektur-Initiative gegen 
Waffenexporte in Bürgerkrie-
gsländer)

Bu inisiyatif ile Federal Parlamento’nun 
silah satışlarıyla ilgili kararlarının halkla 
birlikte alınması, buna Anayasa’da 
da yer verilmesi isteniyor. Silah satışı 
ile ilgili kararlar şu aşamada sadece 
Federal Hükümet tarafından veriliyor. 
Bu inisiyatifi tetikleyen şey ise, Federal 
Hükümet’in belirli şartlar altında, iç 
savaş olan ülkelere silah satışına izin 
verilmesine dair (şu sıra geri çekilmiş 
olan) kararı.
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İsviçre’de güncel işsizlik oranı %2,6 olarak açıklandı. Federal 
Ekonomi Sekreterliği SECO’nun açıklamasına göre, bu oran 
son on yılın en düşük seviyesine tekabül ediyor.

SECO, 2018 yılında bölgesel işsizlik kurumlarına 
(RAV) yapılan başvuru 
sayısının bir 
önceki yıla 
göre 25 bin 

kişi daha az 
olduğunu belirtti. 

2017 yılındaki işsizlik 
oranı %3,2 olarak 
açıklanmıştı.

SECO’nun güncel 
açıklamaları, İsviçre 
ekonomisinin gittikçe 
iyiye gittiği ve çalışma 
yaşamında daha az sorunlar 
olduğu şeklinde yorumlanıyor.

İşsizlik oranlarındaki bu düşüş, yurt dışından İsviçre’ye çalışmak için 
gelen iş gücüne konulan kotaya ve mevsimsel işlere bağlanıyor. 
Daha önce “Masseneinwanderungsinitiative“ ismi ile yapılan bir 
halk oylamasında; yabancı iş gücüne kota konulması, işçi ihtiyacının 
öncelikle iç piyasadan sağlanması gerektiği kabul edilmişti.

Gü
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İŞSİZLİK 
ORANLARI 

SON 10 YILIN 
EN DÜŞÜK 

SEVİYESİNDE

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.
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2017 yılı verilerine göre 
İsviçre’de yaşayan 15 yaş 

ve üzeri insanların %37,2’si 
göçmen kökenli. Bu oran, 15 

yaş ve üzerinde olan 7.116.000 
kişiden 2.647.000 kişisine 

tekabül ediyor.

Bu göçmen kökenli nüfusun 
üçte birinden fazlası (958.000 

kişi) İsviçre vatandaşı. Bu 
rakamlara göre seçmenlerin 

yaklaşık %13,5'i göçmen 
kökenli.

Bazı anketlerden yola çıkılarak 
yapılan araştırmalarda 15 yaş 

ve üzeri nüfusa dair veriler 
şöyle;

Göçmenlik Statüsüne Göre 15 Yaş ve Üzeri Daimi İkamet Eden Nüfus, 2017

Binlerde Yüzde %

Göçmen kökenli olmayan nüfus 4.402 61,9

İsviçre vatandaşları 4.396 61,8

Sonradan İsviçre vatandaşı olanlar (3'üncü kuşak ve öncesi) 20 0,3

İsviçre vatandaşı olmayanlar (3'üncü kuşak ve öncesi) 6 0,1

Göçmen kökeni nüfus 2.647 37,2

İsviçre vatandaşları 958 13,5

Sonradan İsviçre vatandaşı olanlar 863 12,1

İsviçre vatandaşı olmayanlar 1.689 23,7

Birinci kuşak 2.134 30,0

İsviçre vatandaşları 612 8,6

Sonradan İsviçre vatandaşı olanlar 591 8,3

İsviçre vatandaşı olmayanlar 1.522 21,4

İkinci kuşak 513 7,2

İsviçre vatandaşları 347 4,9

Sonradan İsviçre vatandaşı olanlar 272 3,8

İsviçre vatandaşı olmayanlar 166 2,3

Göçmenlik kökeni belirsiz olanlar 67 0,9

Kaynak : BFS, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

İsviçre’de
Göçmen

Kökenlilerin
Profili

Gü
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Uyruk ve Doğum Yerlerine Göre 0-14 Yaş Aralığı 
Daimi İkamet Eden Nüfus, 31.12.2017

Yüzde %

Toplam 1.269.055 100,0

İsviçreli 929.047 73,2

Yabancı 340.008 26,8

İsviçre doğumlular 1.141.620 90,0

İsviçreli 905.119 71,3

Göçmen 236.501 18,6

Yurt dışı doğumlular 127.435 10,0

İsviçreli 23.928 1,9

Göçmen 103.507 8,2

Kaynak : BFS, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

Kaynak : BFS, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

İsviçre doğumlu en az bir ebeveyni bulunan kişiler hariç, 
yurtdışında doğmuş her bireyin, birinci kuşak göçmen 
nüfusuna dahil olduğu kabul ediliyor.

(2016 yılına göre 15 yaş ve üstü nüfus 2.1 milyondan fazlaydı). 

Bu nüfus grubu şöyle oluşuyor

 Yurt dışında doğmuş yabancı uyruklular (1,522,000 kişi ile 
grubun %70’inin biraz daha fazlasını oluşturur),

 Ebeveynleri yurt dışı doğumlu, yurtdışında doğmuş İsviçre 
vatandaşları (21 000 kişi),

 Yurt dışı doğumlu olan ve vatandaşlık almış kişiler (591 
000 kişi).

15 Yaşın Altındaki Nüfus
15 yaşın altındaki çocukların göçmenlik statüsünün, BFS’de 
mevcut olan verilerle belirlenmesi mümkün değil. Ancak 
doğum yerleri ve uyrukları hakkında bilgilere ulaşılabiliyor.

Buna göre 15 yaş altında kalıcı ikamet eden nüfusun yaklaşık 
dörtte üçü İsviçreli ve İsviçre’de doğmuş. Geriye kalan çeyrek 
ya yurt dışı doğumlu (%10.0, %8.2 yabancı uyruklu ve %1.9 
İsviçre uyruklu) ya da İsviçre doğumlu ama yabancı uyruğa 
sahip (%18.6).

Göç durumuna göre nüfus, 2017

Yabancılar

Göç geçmişi olmayan nüfus

Göç geçmişi olan nüfus

1. Nesil

1. Nesil

Göç durumu olan yabancılar

İsviçre Vatandaşı Vatandaşlığa kabul edilenler

İsviçre Vatandaşı

1. Nesil

% 71

% 29

% 97

2. Nesil

% 68

% 32

% 78
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İkinci kuşak sayılan göç kökenli İsviçre nüfusu (513 000 kişi), 
İsviçre vatandaşlığı almış kişiler (%53 ile bu grubun yarısından 
fazlasını oluşturuyor), en az bir ebeveyni yurt dışı doğumlu 
yabancı uyruklular (%32) ve iki ebeveyni de yurt dışı doğumlu 
olan İsviçre doğumlulardan oluşmaktadır (%15). 



Ethem Açıkalın 17 Aralık 2010 
tarihinden bu yana İsviçre’de 

yaşayan bir insan hakları 
aktivisti. 2000-2004 yılları 

arasında İnsan Hakları Derneği 
Adana Şubesi Sekterliği, 2004-

2010 yılları arasında da Şube 
Başkanlığı görevini üstlenen 

Ethem Açıkalın, hakkında 
verilen cezalardan dolayı 

İsviçre’de yaşamak zorunda 
bırakılmış. İnsan hakları 

konusundaki çalışmalarını 
burada da sürdüren Açıkalın, 

bir süre önce İsviçre’de de 
temsilciliği oluşturulan 

İnsan Hakları Derneği’nin 
sorumlularından birisi.
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 Buraya gelişiniz nasıl 
oldu?

Bu alanda yürüttüğüm çalış-
malardan dolayı hem can gü-
venliğim tehlikeye girmiş hem 
de uzun yıllar özgürlüğümden 
yoksun kalma tehlikesi ile 
karşı karşıya kalmıştım. İnsan 
Hakları Derneği Genel Mer-
kezi’nin girişimi sonucunda, 
İsviçre’nin Ankara Konsoloslu-
ğu tarafından sağlanan imkan-
larla buraya getirildim.

 Mülteci durumuna düşmek 
nasıl bir etki yarattı üzeriniz-
de?

İlk yıllar yeni doğmuş bebek 
gibiydim. Yaşamı yeni yeni 
öğrenen bebeklerden farksız 
hissediyordum kendimi. Ve bir 
boşluk hali… Ailem, arkadaş-
larım, doğduğum- büyüdü-
ğüm sokaklar, İnsan Hakları 
Derneği... Hepsi bir film şeridi 
gibi gözlerimin önünde ge-
çiyordu. Yüreğimdeki özlem 
öylesine büyüyordu ki, bunu 
anlatacak kelime bulamıyo-
rum. Uzun yıllar o topraklara 
gidemeyeceğimi düşündükçe 
kahroluyordum. O dönemde 
en büyük desteği Türkiye’deki 
İHD’li arkadaşlarımdan ve 
ailemden aldım. İHD’liler beni 
hiç yalnız bırakmadılar. 

 Burada neler yapıyorsunuz 
şu an? Nasıl geçiyor yaşa-
mınız?

3 yıl boyunca bahçecilik alanın-
da meslek eğitimi yaptım bura-
da. Meslek okulunu bitirdikten 
sonra da bir firmada çalıştım. 
Şimdi ise bir parke firmasında 
çalışıyorum.

 Burada ne tür zorluklar 
yaşıyorsunuz?

Özlem ve hasretlik. Bu ikisi 
hep zorladı ve zorluyor. Diğer 
mülteci arkadaşlara oranla 
nispeten biraz daha rahatım. 
Çünkü başta Af Örgütü olmak 
üzere birçok kuruluş hep des-
tek verdi bana. Ancak dediğim 
gibi; ne olursa olsun sonuçta 
topraklarınızdan kopup gel-
mişsiniz. Bu zaten başlı başına 
bir zorluk. Sonuçta yabancısı-
nız, bu ister istemez bir zorluk 
getiriyor.

 Bir insan hakları aktivisti 
olarak Türkiye‘deki güncel 
süreci nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Türkiye’nin insan hakları ve 
demokrasi sorunu giderek 
büyüyor. Türkiye’nin temel 
sorunlarının çözülmesinden 
uzaklaşıldığı, giderek otoriter-
leştiği yeni bir döneme girildi. 
Bu dönemde sürekli olarak 
hak ihlalleri yaşanıyor.

 Bir insan hakları aktivisti 
olarak burada da çalışmalar 
yürütüyorsunuz. Bu çalışma-
lardan bahsedebilir misiniz? 
Neler yapıyorsunuz?

Sürgünde yaşamak zorunda 
kalan bir insan hakları 
savunucusu olarak burada da 
çalışmalar sürdürüyorum. İHD 
Genel Merkezi’nin aldığı karar 
doğrultusunda, İsviçre’de 
de bir İHD temsilciliği açtık. 
Bu temsilcilik kapsamında 
arkadaşlarımız, Zürich, 
Basel, Bern ve Cenevre 
gibi şehirlerde çalışmalar 
yürütüyor. Amacımız 
Türkiye’deki insan hakları 
ihlallerini daha etkin 
bir şekilde uluslararası 
kamuoyunun gündemine 
taşımak. Hedefimiz, burada 
raporlarımızı kurumlara 
götürmek ve yine insan 
hakları ihlallerine karşı 
uluslararası seminerler ve 
konferanslar vererek İHD ile 
dayanışma içinde olmak.

 Son dönemde hakkınızda 
Türkiye’ye iade talebi günde-
me geldi. Bu iade talebinden 
de bahsedebilir misiniz biraz?

Evet, doğru. Adana Cumhuri-
yet Başsavcı imzalı bir iade ta-
lebi bu. Bu talebe çok şaşırdım 
doğrusu. 8 yıldır buradayım, 
şu ana kadar böyle bir girişim 
olmadı. Şimdi olmasının çok 
da tesadüfi olmadığını düşü-
nüyorum. 

 Ne düşünüyorsunuz peki?

Türkiye’deki hak ihlalleri had 
safhada. İhlalleri buradaki 
kamuoyuna taşıyacağımızı 

düşünerek böyle bir girişimde 
bulunmuş olabilirler. Tesadüf 
değil yani. Bu kapsamda hak-
kımda, İnterpol’den uluslararası 
yakalama kararı bile çıkarılmış. 

 Bundan nasıl haberdar 
oldunuz? 

İsviçre devleti, yazışma dos-
yanın kopyasını ve iade talebi 
ile ilgili yazıyı, bilgilendirme 
kapsamında bana da gönderdi. 
Başsavcısı İbrahim Büyükbaş 
imzalı iade talebinde, hak-
kımda verilen cezaların siyasi 
olmadığı gibi komik ifadelere 
de de yer verilmiş.

 İsviçre’nin bu talebe yakla-
şımı nasıl oldu peki?

İsviçre devleti Türkiye’nin iade 
talebini tamamen reddetti. 
Böyle bir şeyin mümkün 
olmayacağını, bunun hem 
insan haklarına hem de İsviçre 
hukukuna aykırı olduğunu 
belirtti. 

 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. 

 Burada kendinizi güvende 
hissediyor musunuz?

Bunu yürekten söylüyorum; 
tek kelimeyle evet.

 Son olarak... İleride ne 
yapmak istiyorsunuz burada? 
Hedefleriniz neler? 

Türkiye’de insan hakları ve 
demokrasi sorununun giderek 
büyüdüğü, otoriterleştiği bu 
dönemde, orada insan hakları 
mücadelesi veren arkadaşla-
rıma buradan daha güçlü bir 
şekilde omuz verme çabasın-
dayım. Bu vesile ile buradaki 
İHD temsilciliğini daha aktif 
hale getirerek, insan hakları 
ihlallerini uluslararası kamuo-
yuna taşımak istiyorum.

Ethem Açıkalın 
ile mültecilik 
ve İsviçre’de 

karşılaştığı 
sorunlar üzerine 

konuştuk;

İlk olarak buraya geliş 
nedenlerinizi soralım size…

Türkiye’deyken 
yürüttüğüm insan hakları 

mücadelesinden dolayı 
hakkımda birçok dava 

açıldı. Birbiri ile ilgisi 
olmayan 3 ayrı örgüte üye 

olduğum iddiası ile uzun 
yıllara varan hapis cezaları 

verildi. Son olarak 2008 
yılında katıldığım bir basın 

açıklamasından dolayı 
tutuklandım ve bir yıldan 
fazla cezaevinde kaldım. 
O dönem Adana’da insan 

hakları ihlalleri çok fazlaydı. 
Yaşanan hak ihlallerini 

etkin bir şekilde iç ve dış 
kamuoyuna yansıttık. 

Bundan dolayı da hedef 
haline geldik. Oysaki 

yaptığımız açıklamalar 
ve çalışmalar tamamen 

insan hakları faaliyetleriyle 
ilgiliydi.
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İsviçreli seçmenler 10 Şubat 
2019’a kadar, "Sürdürüle-
bilir Bir Kentsel Gelişim 

İçin Kentsel Yayılmayı Durdur 
(Çarpık Kentleşme inisiyati-
fi)" adlı halk inisiyatifi için oy 
kullanacaklar.

İnisiyatifi, şehirlerin kontrolsüz 
büyümesine karşı 2016 yılında 
Genç Yeşiller başlatmıştı. 
Girişimin hedefi, İsviçre’deki 
toplam inşaat alanlarının mev-
cut düzeylerinde kalmalarını 
sağlamak.

Girişimin öncüleri, 2013 yılında 
halk tarafından kabul edilen 
Alan Planlama Yasası’nın re-
vizyonunu yetersiz buluyorlar. 
Bu revizyonun amacı, gelecek 
15 yılda inşaat alanlarına 
ihtiyaç duyulacağı tahmin 
edilen boyutta sınırlandırmalar 
getirerek inşaat faaliyetlerinin 
denetimini sağlamak idi. 

Doğa ve peyzaj alanları-
nın korunması Federal 
Hükümet ve Federal 
Parlamento için de 

önemli. Ancak bu girişim 
İsviçre’ye hizmet etmiyor. 
İnşaatların bu kadar katı bir 
şekilde engellenmesi kan-
tonlar ve bölgeler arasındaki 
farklılıkları bir kenara bıraktığı 
gibi, nüfusun ve ekonominin 
ihtiyaçlarını da gözlerden 
uzaklaştırmaktadır. İnisiyatifin 
kabul edilmesi durumunda, 
arazilerin azaldığı bölgelerde 
emlak fiyatları yükselecektir.

İnisiyatifçilerin görüşleri ise 
şöyle;

Kentlerin kontrolsüz büyüme-
si doğayı ve coğrafyayı tahrip 
etmektedir. Bunun sonucunda 
da tarım arazilerimiz yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu İnisiyatif, 
coğrafyanın ve yaşam kali-
tesinin korunmasını sağlıyor. 
İnisiyatif, Alan Planlama Ya-
sası revizyonundaki eksikleri 
telafi edecek, arazilerin ise 
etkin bir şekilde kullanılmasını 
sağlayacaktır.

önem taşıyor. Ancak Genç 
Yeşiller, halkın ve ekonominin 
ihtiyaçlarının devre dışı bırakıl-
dığı düşüncesinde. 

İnisiyatif, alan planlama 
konusunda kantonların ve be-
lediyelerin sorumluluklarının 
yeterince dikkate alınmadığı 
kanaatini de taşıyor. 

Kim, ne diyor?

Federal Hükümet ve Par-
lamento inisiyatifin kabul 
edilmemesi yönünde görüş 
bildiriyor.

Konu ile ilgili Hükümet’in 
görüsü şöyle;

Doğayı ve coğrafyayı korumak 
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Sürdürülebilir Bir 
Kentsel Gelişim için 

Kentsel Yayılmayı 
Durdur (Çarpık Kentleşme inisiya-

tifini) halk oylama-
sını kabul ediyor 

musunuz?
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Derya Özgül, LL.M.

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

Tösstalstrasse 23 
8400 Winterthur   

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

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

Uzmanlık Alanları
• Avrupa Hukuku
• İdari Hukuk
• Arabuluculuk 

Mahkeme dışı çözüm işlemleri

• Konsolosluk onaylı yeminli tercüme işlemleri

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

• İltica ve Yabancılar Hukuku
Genel iltica davaları, Dublin Anlaşması, İnterpol soruşturma
Vize işlemleri
Aile birleşimi
Nikâh işlemleri
Çalışma izni
Ülkeye giriş yasağının kaldırılması
Vatandaşlık haklarının kazanılması

Ve daha birçok farklı konuda danışmanlıklar.

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
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Okul, okuyup yazma öğretiminden başlayarak en 
yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye 
değin çeşitli derecede toplu öğretimin yapıldığı, 

verildiği yer olarak tanımlanabilir. Bir okuldaki öğrenci 
ve görevlilerin tümü, bu tanımı tamamlayıcı etkenlerdir. 
Öğretmen ve öğrenci kelimeleri, anlamlarını içlerinde 
barındırmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre öğretmen, 
mesleği bilgi öğretmek olan kimsedir. Öğrenci ise, öğ-
renim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, 
talebe olarak tanımlanmaktadır.

Peki öğretmenin öğretmesi gereken şey nedir? Genelimizin 
aklına burada, Matematik, Almanca, Müzik, Tarih, Biyoloji gibi 
bilimsel alanlar gelmektedir. Bu görüş yanlış değil ama eksik 
bilgi barındırmaktadır. Bu bilimsel alanlar ve içerikleri tabii ki 
bireyin bilgisel gelişimi için gerekli alanlardır ve öğrenilmesi 
önem arz etmektedir. Asıl olan ise, bu bilgiye nasıl ulaşılacağı, 
bilginin zihinde nasıl yer bulacağı sorusudur. Yani konunun 
nasıl içsellestirilip öğrenileceğidir. 

Fuat Köçer
Eğitimci
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m
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Öğrenme modelleri
Uzun yıllardır bu bağlamda, 
bireyin hangi öğrenme stiline 
yatkın olduğu ve kendisi için 
en verimli stil ile öğrenmesi 
gerektiği tezi savunulmaktadır. 
David Kolb’un 1985 yılında 
geliştirdiği "Deneyimsel 
Öğrenme Teorisi ve Öğrenme 
Stilleri Modeli", öğrenmeyi 
deneyimin bilgiye dönüştürül-
düğü süreç olarak açıklar. Kol-
b`a göre dört farklı öğrenme 
stili mevcuttur ve şu şekilde 
sırlanmaktadır; aktif yaşantı, 
somut yaşantı, yansıtıcı göz-
lem, soyut kavramsallaştırma. 

Kolb`un Aktif yaşantı ismini 
verdiği birinci öğrenme stili, 
yaparak öğrenmeyi öngörür. 

Aktif yaşantısı yüksek kişiler, 
projeler, uygulamalı ödevler, 
küçük grup tartışmaları gibi 
durumlarda en iyi şekilde 
öğrenirler.

Somut yaşantı olarak 
tanımlanan ikinci öğrenme 
stilinde hissederek öğrenme 
teoreminden yola çıkmaktadır. 
Bu stratejiye yatkın bireyler, 
öğrenmeleriyle ilgili geri 
bildirim aldıkları ve öğrenme 
ortamlarında tartışmalara ka-
tıldıkları zaman en iyi şekilde 
öğrenirler.

Yansıtıcı gözlem stili, ismin-
den`de anlaşılacağı üzere, 
gözlemlemeyide içinde barın-
dırmaktadır. Bu yönteme ha-
kim kişiler, açık tanımlanmış 
görevlerde, gözlemleyerek 

aktif bir şekilde çalışma 
fırsatına sahip olduk-

larında, deneme-yanıl-
ma yöntemini kullanarak 

en iyi şekilde öğrenirler.

Soyut kavramsallaştırma 
olarak nitelendirilen dördün-
cü stilde ise, düşünme yetisi 

belirleyici etkendir. Bu kişiler, 
nesnelere ve sembollere karşı 
daha fazla eğilim gösterir-
ler. Simülasyon, uygulama 
ve alıştırma gibi öğrenme 
yaklaşımları kullanıldığında 
öğrenemezler.

Peki hangi öğrenme stilinin 
size uygun olduğunu bilmeniz 
ve uygulamanız, eğitimde 
başarı için yeterli bir etken 
mi? Keşke bu kadar basit 
olabilseydi. Kişiye uygun 
öğrenme stilini keşfetmemiz-
de öğretmenlere düşen görev, 
tabii ki bizim için uygun olan 
öğrenme stilini bulmamızda 
bize yardımcı olmaları ve yol 
göstermeleri. Asıl olan ise, 
bütün yöntemlerin uygulandığı 
ders içerikleri hazırlanması 
gerektiğidir. Örneğin sınav 
sonrası öğrencileriyle birebir 
görüşme yapıp, hatalarını 
analiz etme şansı tanıyan bir 
öğretmen, somut yaşantı sti-
line yatkın öğrencilere, bu geri 
bildirim şekli ile, öğrencinin 
öğrenme stiline el verisli bir 
hamlede bulunmus olur. 

Öğrencilerine proje ödevleri 
veren ve gruplar halinda konu-
ları tartışma ortamı oluşturan 
bir eğitimci, aktif yaşam stiline 
sahip öğrencilerine uygun bir 
ortam sunar. 

Derslerinde örnekler verip, 
ardindan deneme yanılma 
yöntemi ile çocuklara doğruyu 
bulma olanağı sunan bir 
pedagog ise, yansıtıcı gözlem 
stiline yatkın bireylere başarılı 
olma şansı tanır. 

Nesne ve sembollerle anlatı-
lan dersin içeriğine örnekler 
sunan öğretmenler, soyut 
kavramsallaştırma stili ile 
öğrenme imkanı sunmaktadır.

Ana fikri şu şekilde özetliyebiliriz: David Kolb’un 1985 yılında geliştirdiği "Deneyimsel Öğren-
me Teorisi ve Öğrenme Stilleri Modeli", kendi öğrenme şeklimizi belirlememiz için değerli, 
salt bu şekilde başarıyı yakalayabileceğimiz düşüncesi ise yanlıştır. Bu noktada ehemmiyet 
arz eden nokta, cocuğumuzun öğretmeninin uyguladığı pedagojik yöntemlerle cocuğumuza 
öğrenmeyi öğretmesidir. 
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resim sergilerine imza atan sanatçı, 
İsviçre’deki çalışmalarından şöyle söz 
ediyor;

"İsviçre’de bir senem dolmadan bazı 
İsviçreli dostlarımın yardımıyla Löwen 
Sommesi’de bir Resim Sergisi açtım. 
Resim sergisinin temel konusu savaş-
tı ve yoğun bir ilgi gördü. Daha sonra 
da bazı etkinliklerim oldu. Resim 
çalışmalarımı evde yürütmekle bera-
ber Perigrina Stittuns’ta (Sorgund) bir 
sergi açtım. Yine Wagenhaus’ta kilise-
de bir sergi açtım. Yine Kreuzlingen’de 
Lio Bettina ile beraber bir sergi açtık. 
Ama en önemlisi Schaffhausen’da 
sanatçılar vardı. Bana çalışmam için 
2 aylığına bir yer verdiler ve ortaya 
çıkardığım eserler ile Schaffhausen’da 
bir sergi açtım."

Suriyeli bir Kürt olan Jango Mousa 
böyle özetliyor geçmişini.

2013 yılından bu yana İsviçre’de 
yaşayan Jango Mousa burada olma 
gerekçesini şöyle ifade ediyor; 

"Ülkemden ayrılmamın temel 
sebebi elbette savaştır. Sa-

vaş başladıktan sonra 
da üç sene kaldım. 

Ama Şam’da özel-
likle aydınlar için 
yaşam giderek 
daha zor oluyor-
du, birçok kişi gibi 

ben de ayrılmak 
zorunda kaldım."

Şu ana kadar, Şam, 
Beyrut, St. Petersburg, Ku-

veyt, Dubai, Stockholm, Schaffha-
usen ve Thurgau’da bireysel ve karma 

Mülteci Sanat

1967’de Suriye’nin Amude kentinde doğ-
dum. İlk, orta ve lise eğitimimi Amude’de 
tamamladım. Ardından 1985’de Şam Üni-
versitesi Resim bölümüne kayıt oldum ve 
orada bir yıl okudum. 1986 yılında Rusya’ya 
St. Petersburg’a gittim. Orada Repin Resim 
Akademisi’ne kayıt oldum. Repin aka-
demisi Avrupa’nın en eski Resim 
Akademisi’dir. 300 yıllık geçmişi 
var. Orada 6 yil eğitim aldım. 
Orada aynı zamanda maste-
rımı da tamamladım. Repin 
Resim Akademisi’ndeki 
mastır eğitimimden sonra 3 
yıl da tiyatro eğitimi aldım. 
1996’da Suriye’ye döndüm. 
Birkaç yıl serbest çalıştıktan 
sonra, 2005-2013 yılları arasında 
Şam Üniversitesi Resim Fakültesi’nde 
Resim Tekniği konusunda öğretim görevlisi 
olarak çalıştım.

Hazırlayan: Salih Acar
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 Mülteci bir sanatçı olarak 
ne tür zorluklar yaşıyorsu-
nuz?

Burada bir sanatçı olarak 
görülmememin nedeni 
mülteci olmam aslında. Ben 
resim üzerine üniversite 
okudum. Yıllarca üniversitede 
dersler verdim. Ama burada 
hep şu karşıma çıktı; "Resim 
bir meslek değil, bir hobidir." 
Oysa Thurgau’da bir resim 
akademisi yok. Ben birçok yet-
kiliye neden burada bir resim 
akademisi olmadığını sordum. 
Burada da açalım diyorum. 
Bunun mücadelesini sürdüre-
ceğim. Uzun bir mücadeleden 
sonra, Volkshochschule Stein 
am Rhein bünyesinde ilk defa 
bir resim kursu başlattım. 
Umarım Doğu İsviçre’de açıla-
cak olan bir sanat akademisi 
için ilk adım olur bu.

 Buradaki çalışmaları-
nızda sizi motive eden, güç 
veren şey nedir?

Bir insan olarak her zaman 
insanın kendini ifade biçiminin 
en iyi yolunun sanat olduğuna 
inandım ve mülteci olduktan 
sonra buna olan inancım 
daha da arttı. En temel güç 
kaynağım bu. Çünkü ben 
kendimi sanatım ile ifade 
ediyorum. Bana göre 
İsviçre’nin mül-
tecileri veya 
göçmenleri 
için uy-
gulanan 
enteg-
rasyon 
prog-
ram-

larında olmayan ve oldukça 
eksik olan şeyler, bizlerin bu 
ülkenin sanatsal ve kültürel 
yönlerine katkı yollarıdır. 
Benim çalışmalarımın veya 
yaymak istediklerimin başın-
da, sanat yoluyla yaşamda 
zorluk çeken grupların sanat 
yoluyla daha kaliteli bir yaşam 
standardını yakalamaları 
geliyor. Güç kaynağım veya 
mücadele azmimin bir nedeni 
de budur.

 Buradaki sanat çevreleri 
ile ilişkilenebildiniz mi? Size 
yaklaşımları nasıl?

Bugüne kadar İsviçre’de hangi 
sanatçıyı tanıdıysam mutlaka 
yardımcı olmaya çalışmıştır. 
Aslında bu genel-geçer bir 
kuraldır ve sanatçılar dünyanın 
her yerinde mutlaka birbirine 
yardımcı olmaya çalışmıştır.

 İsviçre‘deki sanatsal 
anlayışı nasıl değerleniyor-
sunuz?

İsviçre bir sanat ve sanatçı 
pazarıdır. Amerika 

veya Avrupa’daki 
pazarın da bir 
parçası... Özel-
likle de resim 
pazarında milyar 
dolar, euro veya 

franklar dönüyor. 
Bu pazar herkese 
açık değil ama. 

İsviçre’deki 
ressamlar, 
gördüğüm 
kadarıyla 
yaşamlarını 

idame 

etmek için başka işler yapmak 
zorunda kalıyorlar. Bu durum 
sadece bir mülteci sanatçılar 
için değil, genel olarak tüm 
sanatçılar için geçerli bir 
sorun.

 İsviçre’deki sanatsal 
çalışmalara katkı sunabiliyor 
musunuz?

İsviçre’de resim yapma tekniği 
çok zayıf. Ayrıca resim sanatı 
çok rağbet görmüyor. Eğitimin 
olduğu yerlerde resim ders 
saatleri oldukça az. Bir kişinin 
ressam olabilmesi için önce-
likle resim yapma tekniğini 
öğrenmesi gerekir. Bunun 
için bu konuda İsviçre’de bir 
akademi açmak istiyorum, bu 
İsviçre’deki resim çalışmaları-
na ciddi bir katkı sunar.

 Ülkenizden kopuşa 
değinelim biraz. Bir sanatçı 
olarak ülkenizden kopuş ne 
ifade ediyor? Duygularınız 
nelerdir?

Bir sanatçı için ülkesinden 
kopmak kötü bir duygu. 
Sanatsal olarak insana bir 
şey katmıyor. Ben bugün 
ülkemde yaşamak isterdim, 
ama özgür, sanat ve sanatçı-
ya saygının olduğu ülkemde. 
Eğer bir ülkede sanatçı ve 
sanata saygı yoksa o ülkenin 
de sanatçıya vereceği bir şeyi 
olmaz. Sanatımda, resimle-
rimde tema olarak hep insanı 
işledim. Bu hala da öyledir. 
Ülkeden kopuşun insani te-
masını daha derin işliyorum. 
Son zamanlar hep "balık" re-
simleri yaptım. Sudan çıkmış 
balık, suyun dışındaki balık… 

Bazen bir sandalyenin bazen 
bir terazinin üstünde ama su-
yun dışında. Bu da ülkesinden 
ve toprağından kopan insanı 
ifade ediyor.

 Koşullar uygun olsaydı 
ne yapardınız ülkenizde?

Ülkemde iyi bir yerdeydim, 
daha önce ulaşmak istediğim 
bir yerde... Eğer koşullar el 
verseydi yaşamıma devam 
ederdim. Yani üniversitede 
ders vermeye devam eder, 
bireysel olarak da resimler 
yapardım.

 Son olarak buraya dair 
yeni projeleriniz nelerdir? 
İleride ne yapmak istiyor-
sunuz?

Yukarıda ifade ettiğim gibi, 
öncelikle burada resim 
konusunda eğitim görmüş ve 
vermiş biri olarak, bu alanda 
profesyonel olarak çalışmak 
istiyorum. Başka bir deyişle 
kendi mesleğimi icra etmek 
istiyorum. 

Öte yandan İsviçre’de bir 
resim akademisi açarak resim 
tekniği konusunda eğitim 
verme niyetindeyim. Resim 
sanatı İsviçre’de daha ileri bir 
noktaya gelmeli bence. Ayrıca 
mülteciler için sanatsal bir 
entegrasyon programı olursa 
veya sunduğum öneriler 
kabul edilirse bu konuda da 
çalışmak isterim. Şunu da ay-
rıca ifade etmeliyim ki, bütün 
bunlar için çok büyük paralar, 
bütçeler gerekmiyor. Serbest-
çe çalışılabilecek bir oda bile 
yeterli olabilir.
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Yıllardan 1013’ü yazıyoruz. Curcanlı 
Sultan Kabus’un yakınlarından bir 
șehzade hastalanmıș. Derdine derman 

bulunamıyor, genç adam günden güne sararıp 
soluyormuș. Aynı günlerde, ömrü sürekli 
firarda geçen İbn-i Sina, bu sefer de Gazneli 
Mahmut’tan kaçmıș, șehirdeki bir kervansarayda 
kalıyormuș. Sultanın emriyle saraya çağırmıșlar 
ünlü hekimi. İbn-i Sina, hasta yatağında 
bıyıkları daha yeni terlemiș, hoș görüntülü bir 
delikanlıyla karșılașmıș. 

Nitekim șehzade yemek içmeyi günlerdir 
reddediyor, ölmek istediğini söylüyormuș. 
İbn-i Sina hastaya bir kaç soru sorup, kendisini 
muayene ettikten sonra yöreyi tanıyan bir 
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kișinin getirilmesini 
istemiș. Gelen adama șehrin 
mahallelerini saymasını 
buyurmuș. Hekim aynı 
zamanda șehzadenin nabzını 
yokluyormuș. Birden kalp 
atıșlarının hızlandığını, 
ritminin değiștiğini farketmiș. 
Sözü geçen mahallenin 
sokaklarını, sonra da, 
sokakta yașayan aileleri 
saydırmıș. Belli bir sokak 
adına gelince, șehzadenin 
nabzı uçmaya, tökezlemeye 
bașlamıș. Belli bir ailenin 
adı geçince de, mahcup genç 
kıpkırmızı kesilen yüzünü 
yorganın altına gizlemiș. 
Gerisini tahmin etmek 
kolaymıș büyük hekime. 
Karasevda teșhisini koymuș. 
Șehzade, ailesinin düșman 
olduğu bir ailenin kızına 
deliler gibi așıkmıș. İbn-i 
Sina, hastalığın șifası olarak 
gençlerin evlendirilmesini 
önermiș. Sultan Kabus, aileleri 
barıștırmıș, genç așıkları 
evlendirmiș.

Kalp atıșı, beden ve ruh sağ-
lığı arasındaki yakın ilișkiyi 
anlamıș İbn-i Sina. Kendisin-
den yarım yüzyıl kadar önce 
yașamıș olan Farabi, müziğin 
ruh hali üzerindeki etkisini 
gözlemlemiș. İbn-i Sina, Fara-
bi’nin eserlerinden yararlana-
rak musikiyi tedavi yöntemi 
olarak bașarıyla uygulamıș. 
Müziği hem sanat ve kültür 
dalı hem de ilim saymıș.
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İLK DİNLEDİĞİMİZ MÜZİK;
KALP ATIŞININ SESİ
Anne karnındaki çocuk, ses dalgalarının 
titreșimini çok erken algılıyor, 24’üncü 
haftadan itibaren seslere tepki göstermeye 
bașlıyor. Müzik, dopamin ve endorfin salı-
nımını arttırarak zevk almayı ve gevșemeyi 
tetikliyor. Annede olumlu etki oluşturan 
müzik bebeğin de sakinleşmesini sağlıyor. 
Ninniler, basit melodiler ve tekerlemelerden 
oluştukları için küçük çocukların düşünme 
ve hayal kurma becerisini geliştiriyor, anne 
ile yeni doğan arasındaki iletişimi sağlam-
laştırıp duygusal bağı kuvvetlendiriyor.

Zürich Üniversite Hastanesi’nde prematü-
re bebeklere uygulanan müzik terapisine 
șahit oldum bir kez. Terapist, zamanından 
üç ay erken doğmuș bir bebeğe nefes ve 
kalp ritmine uygun șarkı söylüyordu. Șarkıyı 
dinlerken, bebek ağzıyla emme hareketleri 
yapmaya, adeta dans edercesine minik 
ellerini açıp kapamaya bașladı. Rahatladığı, 
yüz ifadesinden, sakinleșen kalp atıșlarından 
fark ediliyordu.

Demans hastalarında yapılan ilginç bir 
gözlem var. Bu hastalarda en son olarak 
müzik yeteneğinin kaybolduğu görülüyor. 
Bilimsel araștırmalar, kaybolmuș olan 
düșünme yeteneğinin müzik sayesinde ye-
niden canlandığını gösteriyor. Örneğin kahve 
yapmasını unutmuș bir demans hastası 
hafızasından silinmiș bu beceriyi, müziğin 
beyinde olușturduğu duygular, duyguların 
canlandırdığı anılar yoluyla tekrar hatırla-
yabiliyor. Tanıdık bir șarkı sayesinde hafıza 
adacıkları olușuyor.

Araștırmalar, beyinciğin özellikle sevdiğimiz 
müziği dinlediğimizde harekete geçtiğini 

gösteriyor. Beethoven ve Mozart ile daha çok 
süt veren inekleri duymușuzdur hep. Bunun 
yanında ineklerin hazzetmediği, sütlerinin 
kesildiği parçalar da var. Sürekli tekno 
müziğine maruz kalan bitkiler sararıp solar, 
yabancı kültürlerin halk müziği genelde 
sıkıcı gelirmiș alıșık olmayana. Mağaza-
larda sürekli çalınan müzikse, müșterinin 
keyfini arttırıp, daha çok alıș veriș yapmasını 
sağlarmıș.

Bir bașka araștırmaya göre, müzisyen-
lerde beynin iki lobunu bağlayan "corpus 
callosum" daha büyük oluyor. Profesyonel 
müzisyenlerde bunamaya az rastlanıyor. 
Müzik vücudun denge organlarından olan 
beyinciği de aktive ediyor. Beyincik duygu-
sal dünyamızı yöneten amigdala ve dürtü 
kontrolünün merkezi frontal korteksle de 
bağlantılı. Müziğin beyin gelișiminde oynadı-
ğı önemli rol terapi amacıyla kullanılıyor.

Bundan bir kaç yıl önce Edirne’de, "Kalpten 
Tıbba, Tıptan Kalbe" isimli bir sempozyuma 
katılmıștım. Ev sahipliğini, Saǧlık Müzesi 
haline getirilmiș Bayezid Külliye’si yap-
mıștı. Evliya Çelebi, "dil ile tarif edilmez, 
kalemler ile yazılmaz," diye anlatır Bayezit 
Külliyesi’ni. Özellikle baharda, așk denizine 
düșen kara sevdalılar, ezan sesiyle kalkar, 
refakatçılarıyla birlikte kayıkla Tunca nehrini 
așıp Darüșșifa’ya gelirlermiș zamanında. 
Hastanenin gül bahçesinden geçip, billur 
sular akan havuzun yanıbașındaki sedirlere 
yığılırlar, müzik tedavisi görürlermiș.

Edirne’deki sempozyum sürecinde, kubbey-
le örtülü avlularda, șadırvanlı salonda, hem 
müzik dinlemiș, hem de Türkiye’ den ve 
yurt dıșından gelen kalp cerrahisi, psikiyatri, 
dahiliye uzmanlarının konușmalarına kulak 
vermiștik. Ben de her sabah, melankolik 
șehzadeler benzeri Kaleiçi’ndeki otelimden 
çıkar, Edirne’nin her tarafı tarih dolu, kaldı-
rım tașlı sokaklarında yürüyerek giderdim 
Sağlık Müzesi’ne. Akșamları da ay ıșığında 
ney konserleri dinlerdik. Edirne ziyareti 
benim için çok ilham verici ve verimli bir ça-
lıșma sürecinin bașlangıcı oldu. O zamandan 
beri gruplara canlı müzik eșliğinde gevșeme 
terapileri uygulamaya bașladım.

Girișteki öykünün sonunda, İbn-i Sina’dan 
etkilenen Sultan Kabus, sarayına danıșman 
olarak almıș ünlü hekimi. Gerçi orada da 
uzun süre barınamamıș İbn-i Sina. Sultan 
Kabus’un bir süikaste kurban gitmesinden 
sonra, Curcan’dan da ayrılmıș apar topar. 

"Bilim ve sanat uyușamadığı ülkeyi 
terk eder", diyerek yașamının sonuna 

kadar oradan oraya kaçmaya devam 
etmiș.
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Fake news 
Türkçe’ye "yalan" veya "yanlış 
haber" diye çevirebileceğimiz 
İngilizce fake news son 
yıllarda iletişim dünyasında 
kendisinden en çok söz edilen, 
yeni bir kavram olarak yerini 
aldı. Birçok iletişim uzmanı 
yalan haber kavramının ortaya 
çıkışını 2016 yılında yapılan 
ABD Başkanlık seçimlerinde 
Cumhuriyetçi aday Donald 
Trump’un büyük bir çoğunluğu 
yanlış haber ve ifadelere dayalı 
kampanyasına dayandırmakta. 

Bağımsız Doğrulama 
Enstitüsü Politifac’a göre 
Trump’un kampanyasında 
kullandığı ifade ve haberlerin 
ortalama %78’i yanlış. Colins 
sözlügü fake news’u 2017 
yılının kelimesi olarak kabul 
etti ve 2018 yılı baskısında da 
bu kelimeye yer verdi. Colins 
fake news’u "habercilik 
kisvesi altında yayılan yanlış 
ve çoğu kez sansasyonel 
bilgi" olarak tanımlamakta. 

Fake news çok yeni 
bir kavram olarak 
karsımıza çıksa da 
yalan haber olgusu 
hiç de yeni bir şey 
değil. Tarihçilere göre 
kamusal alanda yalan 
haberin kullanılmasının 
tarihi çok eskilere 
dayanıyor. Yeni bir 
şey varsa o da yalan 
haberin yayılmasındaki 
hızlılık. 14’üncü yy.’da 

bir haber ağızdan ağıza 
bir günde 100 km uzağa 

gidebilirken günümüzde 
bir klikle dünyanın bin bir 
köşesine yayılmış yüzlerce, 
binlerce insana bir saniyede 
ulaşabiliyor. Bunu mümkün 
kılan şüphesiz büyük ölçüde 
iletişim ve bilgi teknolojisinin 
bugünkü eriştiği düzey, 
hayatımızda edindiği yer ve 
Facebook gibi sosyal medya 
iletişim platformlarıyla 
kurduğumuz ilişki biçimidir. 

"Yalancının mumu yatsıya kadar 
yanar" atasözünün kabullenilen ortak bir anlamı 
vardır; söylenen söz eğer yalan ise gerçek çok 
geçmeden ortaya çıkar ve söz sahibi de yalancı 
damgasını yer. Aslında bu atasözünün içinde 
üstü kapalı olarak ima edilen başka bir anlam 
daha var ki, o da şu; gerçeği yalana tercih ederiz, 
gerçeği öğrenme ve bilme arayışı içerisinde 
oluruz, yalanın uzun süre doğru diye 
yutturulamayacağına inanırız. 
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Yalanın gücü, "doğru-
nun güçsüzlüğü"
Amerika’da 3 milyon Twitter 
kullanıcısı nezdinde 126 bin 
haber konusu işlenerek yapı-
lan bir araştırmanın Ulusla-
rarası Bilim Dergisi nature’da 
yayımlanan sonuçlarına göre, 
yalan haber doğru haberden 
altı kez daha hızlı yayılıyor. 
Örneğin en popüler gerçek bir 
haber ancak bin kişiye erişe-
bilirken, yalan haberler 100 
bin kişiye kadar ulaşabiliyor. 
Üstelik yalan haberler gerçek 
habere göre %70 daha fazla 
paylaşılıyor (retweet). Her 
türlü haber gibi yalan haberin 
de sosyal meydanının gücünü 
kullanarak hızlı yayılması 
pekâlâ makul görülebilir. 
Bunda şaşırılacak pek bir şey 
yok. Şaşırılacak olan, yalan 
habere duyulan ilgideki artış. 
Başka bir deyimle, "yalancının 
mumunu" er geç söndürtecek 
gerçeği öğrenme ve bilme 
arayışı sosyal medya kullanı-
cılarının büyük bir kısmının ilgi 
alanına girmiyor! Sansasyonel 
ve duygusal haberler, dedi-
kodular ve komplo teorileri 
daha çok revaçta yer alıyor. Bu 
durum, düşünürlere; "acaba 
"şeylerin ve olguların arka-
sında yatan gerçeğin, inançlar 
ve heyecanlardan daha az 
önemsendiği" durumu izah 
eden post-verity (doğru sonra-
sı) bir ortamda mı yaşıyoruz?" 
sorusunu sordurtuyor.

Böyle düşünenlerden birisi 
de Fransız düşünür Myriam 
Revault d'Allonnes. 2018 
yılının Ekim ayında yayımla-
dığı "Doğrunun güçsüzlüğü" 
adlı kitabında,"doğru sonrası" 
kavramını siyasetin doğru 
ile ilişkisi açısından irdeliyor 
Revault d'Allonnes. Le Figaro 
gazetesine verdiği bir röpor-
tajda günümüzde doğrunun 
gerçek üzerine pek fazla etki 
etmediğine işaret ederek, doğ-
runun önemini gittikçe kayıp 
ettiğine vurgu yapıyor. 

Bu durumun geliş-
mesinde doğruluğu 
belirlenmemiş 
haberlerin yayılmasını 
kolaylaştıran sosyal 
medya önemli bir rol 
oynamakta. Zira sosyal 
medya platformlarında 
durmaksızın "doğru" olmayan, 
ama alıcılar tarafından doğru 
olması arzulanan haberler 
dolaştırılmakta. İzlediğimiz 
haberleri seçen algoritma 
beklentilerimize cevap veren 
bir dünya görüşü sunduğu için 
bu haberler, mevcut inançları 
daha da güçlendiriyor. Bu 
da doğal olarak eleştirel bir 
yaklaşımın ve düşüncenin ge-
lişmesine hizmet etmiyor. Bu 
durum ayrıca, doğru mu yoksa 
yalan mı sorusunu önemsiz-
leştirerek insanların kolayca 
kendi anlık inançlarının içine 
kapanmalarını kolaylaştırıyor 
ve yalan haber arkasındaki 
hipotezlerin veya tercihlerin 
güçlenmesine neden oluyor. 

Revault d'Allonnes’e göre sos-
yal medya iletişim ortamında 
doğru ve gerçekler eksenli 
ortak fikir edinme pratiğinin 
koşulları yok denecek kadar 
az. 

Sosyal medya üzerinden 
haber takip etme oranının 
gittikçe arttığı bir ortamda -ör-
neğin Amerika’da yetişkinlerin 
%44’ü haberleri Facebook 
üzerinden takip ediyor- ilerde 
daha vahim sonuçlarla karşı-
laşılamamak için şimdiden bir 
şeyler yapmak gerekiyor.

Ne yapmalı?
Yalan haber salgınının şüphe-
siz tek bir amacı var; ortamı 
yalan-yanlış bilgilerle bulan-
dırıp doğrunun ve gerçeğin 
görünmesini engellemek veya 
zorlaştırmak. Sanki 1969 yılın-
da Brown & Williamson sigara 
endüstrisinin patronunun, 
sigaranın zararlarına vurgu 
yapan bilimsel doğruların 

kabullenilmesini engellemek 
ve zorlaştırmak için söylediği 
bir durumla karşı karşıya-
yız: "Bizim gücümüz şüphe 
uyandırmaktır. Zira insanların 
aklını meşgul eden bilgi ve 
gerçeklerle rekabet etmenin 
en iyi yolu bu." 

Herkesin yalan habere inan-
masının muhtemel olduğu bir 
ortamda, yalan haberlere karşı 
gerçek-doğru haber arayışı 
çabasında olmak bireysel 
düzeyde görünen en doğru 
çözüm. Kolektif düzeyde ise 
20’inci yy. başlarında gaze-
tenin gelişmesiyle ortaya 
çıkan "medya eğitimi" ihtiyacı 
önemini hâlâ korumakta 
ve gerçek ve doğru haber 
arayışına önemli bir katkı 
sağlayabilir. Örneğin Fransa 
Kültür Bakanlığı’nın 15-34 yaş 
arası iki bin internet kullanıcısı 
nezdinde bir anket gerçekleş-
tirir. Bu ankette katılan gençler 
arasında, medya haberlerinin 
doğruluğu veya yanlışlığı ko-
nusunda farkındalık oluşturma 
programını takip edenlerin 
%65’i izledikleri haberlerin 
doğruluğunu araştırdıklarını 
söylüyor. Bu oran herhangi bir 
farkındalık oluşturma progra-
mına katılmayanlarda ise %42 
düzeyinde. "Medya eğitimi"nin 
ulusal eğitim programlarına 
girmesi ancak samimi siyasi 
bir iradeyle mümkün ki, bu da 
birçok ülkenin siyasi otoritesi-
nin işine gelmiyor.

Bu arada yalan-yanlış haberle-
rin yayılmasını engellemek için 

birçok ünlü görsel veya yazılı 
medya kuruluşu okuyucuları-
na şüphe duydukları haberleri 
doğrulamaları için doğrulama 
platformları sunmakta. Bu 
çabaya sivil toplum girişim-
leri sonucu kurulan birçok 
bağımsız doğrulama plat-
formları da katkı sağlamakta. 
Bunlardan birisi de Türkiye’de 
faaliyet gösteren teyit.org 
adlı platform. Bu platform 
kendi sayfasında amacını 
şöyle ifade ediyor; "teyit.org’un 
temel hedefi, yaygın bilinen 
yanlışlardan sosyal medyanın 
gündemine oturan şüpheli 
bilgilere, medyanın gündeme 
getirdiği iddialardan şehir 
efsanelerine gibi birçok alanda 
doğrulama yaparak internet 
kullanıcılarının doğru bilgiye 
ulaşmasını sağlamak".

Bütün bu çabalara ek olarak, 
sağlıklı, doğru haber eksenli 
ve manipülasyonlardan uzak 
demokratik kamusal tartışma 
alanının oluşmasını garanti 
altına alacak yasal önlemlerin 
de gündeme gelmesi, en azın-
dan ileri gelişmiş demokrasi-
lerde, elbette ki kaçınılmaz. 

Yalan haber salgınına karşı al-
ternatif doğru ve gerçek haber 
mücadelesi cağımızın iletişim 
dünyasının en önemli olgusu 
olarak karşımızda dururken, 
sosyal medya sayesinde 
galiba yalancının mumu daha 
uzun yanacağa benziyor. 

Yalan-yanlış haberlerden 
arınmış yeni bir yıl dilekle-
rimle...
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Bu konuda anne-babaların dikket 
etmeleri gereken bazı ipuçları 
şöyle;

Çocuğunuzla konuşurken kullandı-
ğınız dile dikkat edin

 Çocuğunuza kullandığınız her 
sözcüğün ve cümlenin bir sihri 
vardır ve bu sözcükler çocuğunuzun 
kendini tanımlamasında yardımcı 
olur. Örneğin, "sen çok yaramazsın" 
cümlesini sıklıkla söylediğinizde ço-
cuğa verdiğiniz mesaj , "Sen o’sun!" 
mesajıdır. Çocuğa kullandığınız her 
sözcükle bir şey ifade ediyorsunuz. 
Bizler yetişkin olarak ne demek 

istediğimizi biliyor ya da tahmin 
edebiliyoruz fakat çocuklar 
konuşulan her sözcüğü anlamı 

ile alır ve öğrenirler. Bu nedenle 
kullandığınız her sözcüğün değeri 
çok önemlidir.

Sosyal çevrenizde çocuğunuzla il-
gili suçlayıcı bir dille konuşmayın

Sosyal ortamlarda yaşantınızdan 
bahsederken bazen farkında olma-
dan "Benim kızım çok çekingen, 
başkasını gördüğü zaman hep ar-
kama saklanır", "Benim oğlum çok 
hiperaktif, durduğu yerde durmaz!" 
şeklinde cümleler kurulabiliyor. 
Çocuğunuzu çevrenize hangi dilde 

Sıklıkla rastlanılan, masum gibi 
görünen ama çocuğun omzuna 
büyük bir yük bindiren ve onu 
kaygılandıran bir tehdit de "Yapmaz-
san giderim" tehdididir. Gitmiyor 
olmanız çocuğunuzun yaşadığı bu 
kaybetme korkusunu asla hafif-
letmez. Bunların yanında size olan 
inancı ve güveni yok olmaya başlar. 

Hemen müdahele etmek yerine 
bekleyin! 

Bir çocuğun en çok ihtiyacı olan 
şeylerden biri de onun kendini ifade 
edebilmesi ve bir beceriyi kazana-
bilmesi için ona fırsat verilmesidir. 
Bir iş yerine yeni girdiğinizi düşü-
nün. Patronunuz sürekli başınızda 
yapmanız gerekenleri söylüyor; 
ısrar ve sabırsızlıkla ne zaman biti-
receğinizi, başarıp başaramayaca-
ğınızı kontrol ediyor. Bir süre sonra 
kendinizi boğulmuş ve başarısız 
hissedersiniz, değil mi? Çocuklarını-
zın da hissettiği farklı duygular değil 
aslında. Yeni bir beceri kazanırken 
ya da belirli deneyim ve sınırlı keli-
me haznesiyle çocuklar kendilerini 
ifade etme çabasındayken, en çok 
karşısında sabırla bekleyen ebe-
veyne ve devam edebilmesi için ise 
ebeveynin heyecanına ihtiyacı vardır. 

anlatırsanız, çevreniz de çocuğunu-
zu o şekilde görmeye başlayacaktır.

Ani tepkilere dikkat...

Ani çıkışlar ve bağırma, çocuğun 
o anda içinde bulunduğu duruma 
karşı korku beslemesini sağlar. 
Doğru davranışa yönlendirmek ve 
tehlikeli olan ortamdan çocukla-
rınızı korumak istiyor olsanız bile, 
ani verdiğiniz tepkiler çocuğunuza 
bulunduğu durumun tehlikeli ya 
da kötü olduğunun mesajını verir. 
Ancak bir süre sonra, çocuğunuzun 
yaşadığı bu korkunun başka keşif 
ve deneyimlerde de var olduğunu 
görebilirsiniz. Bu durum çocuğa 
doğru davranışı öğretmek yerine, 
her şeye korkarak yaklaşmasına 
neden olabilir.

Tehdit etmeyin

 "Yemeğini yemezsen sana park 
yok!", "Bunu yapmazsan sana 
oyuncak almayacağım!" gibi tehdit 
cümleleri öğrenmeyi kolaylaştırmaz 
ve doğru bir öğrenme sağlayamaz. 
Çocuğunuzun ulaşmak istediği şey 
için mi yemeğini yemesini tercih 
edersiniz, yoksa yemeğe ihtiyacı 
olduğu için mi yemek yemesini 
istersiniz? 

Ço
cu

k

Çocuk eğitiminde ve insan iletişiminde 
aslında en çok önem vermemiz gereken 
nokta kullandığımız dildir. Çocuğa karşı 

kullanılan dil o kadar önemlidir ki çocuğun 
tüm kişiliğini, kendine olan güvenini, 

hayata karşı duruşunun gücünü, hırslarını, 
vazgeçişlerini, kendine verdiği değeri, 

başarılarını ve başarısızlıklarını, kazançlara 
ve kaybedişlerine olan tutumunu; kısacası 

çocuğun geleceği ile ilgili kurguladığınız her 
şeyi şekillendirir.
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FODMAP DİYETİ 
NEDİR?

M
utlu bir bağırsak, mutlu bir beden ve ruh sağlığı da sağlıyor. 
Günümüzde İrritabl bağırsak sendromunun (İBS) görülme sıklığı 
oldukça artmıştır. Özellikle de batı toplumunda %30 oranında bir 
görülme sıklığı vardır. Karın ağrısı, şişkinlik, değişken diyare (ishal) 
veya kabızlık sıklığı, şiddetli gaz problemi ile karakterize bu hastalık 

insanın hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

IBS‘nin ilaç, probiyotik ve lif desteği ile tedavisi dışında sağlıklı beslenme progra-
mı uygulanarak kontrol altına alınması mümkün! 

Bağırsak sağlığına ilişkin çalışmalardan son dönemlerde ortay çıkan yeni bir 
diyet metodu da FODMAP diyetidir. Bu diyet temelde sindirimi zor olan kısa 
zincirli; Fermente edilebilen Oligosakkaritler, Disakkaritler, Monosakkaritler ve 
Polioller‘in diyette azaltılmasına ilişkindir. 

Bu diyette dikkat 
edilmesi gereken 

noktalar vardır. 
Uzun süreli 

uygulanması 
bağırsaklardaki 

yararlı 
bakteriler olan 

bifidobakterilerin 
sayısını 

azaltmaktadır. 

!
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Kısıtlanması gereken 
FODMAP grubunun besin 
kaynakları 

Oligosakkaritler: Buğday, 
çavdar, baklagiller, sarımsak, 
soğan,

Disakkaritler: Süt, yoğurt ve 
yumuşak peynirler. Laktoz ana 
karbonhidrattır.

Monosakkaritler: Elma, armut, 
incir, mango gibi çeşitli mey-
veler ve bal.  

Polioller: Böğürtlen gibi bazı 
meyve ve sebzeler ile bazı 
tatlandırıcılar.

Düşük FODMAP diyeti, yapılan 
pek çok çalışmaya göre gast-
rointestinal sistemde %70‘i 
bulan net bir iyileşme sağlıyor. 
Diyete uyumun yüksek olması 
halinde karın ağrısı, şişkinlik 
ve ishalde anlamlı bir düzelme 
olmaktadır. Ülseratif kolit, 
chron hastalığı gibi pek çok 
hastalığında semptomlarını 
azaltıyor. 

Beslenme eğitiminin verilmesi 
ve etiket okuma alışkanlığının 
kazandırılması önemlidir. 
Şikayetler giderilmeye başla-
yınca ve bu karbonhidratları 
içeren besinlerin (tolerasyo-
nuna bağlı olarak), aşamalı 
bir şekilde diyete eklenmesi 
önerilmektedir.

Bu diyette dikkat edilmesi 
gereken noktalar vardır. Uzun 
süreli uygulanması bağır-
saklardaki yararlı bakteriler 
olan bifidobakterilerin sayısını 
azaltmaktadır. Diğer bir yan-
dan lif içeriğinin düşük olması 
kabızlık yapabilmektedir. Diyet 
süresince mutlaka probiyotik 
desteği alınmalı, gerekirse 

kalsiyum kaynakları ve alter-
natif posa kaynakları (yulaf 
gibi) programa eklenmelidir.

FODMAP içeren besinleri, 
bu besinleri sindiremeyen 
bireyler sınırlı tüketmeli ancak 
sağlıklı bireyler için böyle 
bir kısıtlama yapılma-
malıdır. İyi karbonhid-
rat, probiyotik ve lif 
içermeleri bizim 
için sağlıklıdır.

Genel bir 
değerlendir-
me yapacak 
olursak 
FODMAP 
diyeti İBS 
hastaları için 
oldukça fay-
dalıdır. Hayat 
kalitesinde ciddi 
iyileşme sağlar. 
Benzer şikayet-
leri olan ama tanı 
konmamış bireylerde 

diyetisyen eşliğinde, bu şekilde 
bir eliminasyon diyetini yapa-
bilir, bir sakıncası yoktur. 

Besin Uygun 
Alternatifler 

FODMAP’tan Zengin Besinler
(sınırlanması gereken )

MEYVELER

Elma Kayısı kiraz böğürtlen 
mango nektarin şeftali armut 

hurma erik karpuz

Muz yaban mersini kavun 
greyfurt üzüm limon ıhlamur 
mandalina portakal ahududu 

çilek frambuaz

Enginar kuşkonmaz 
karnabahar sarımsak mantar 

kuru soğan arpacık soğan 
bezelye taze soğan

Havuç, patates, biber, frenk 
soğanı, salatalık, patlıcan, 

zencefil, taze fasulye, marul, 
zeytin, ıspanak, domates, kabak 

Dana, kuzu, tavuk eti
Fıstık, ceviz ve çam fıstığı
Yumurta, Tembeh , tofu

Sert (esmer) buğday
Mısır, Yulaf, Mısır irmiği, 

Kinoa, Pirinç 

Tereyağ, Laktozsuz süt/yoğurt
Çedar ,parmesan, mozeralla gibi 

peynirler, Pirinç sütü

Akçaağaç şurubu
Sükroz, Glikoz 

Bal, Yüksek fruktozlu mısır 
şurubu, Fruktoz , Sorbitol ve 

mannitol

Kuru baklagiller 
Kaju 

SEBZELER

PROTEİN KAYNAKLARI

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

DİĞERLERİ

Buğday 
Arpa 

Çavdar 
EKMEK VE TAHILLAR

Yoğun /koyulaştırılmış süt
Süzme peynir, Ev yapımı 

peynir
Krema, Dondurma, Yoğurt 

! Bu diyet tıbbi beslen-
me tedavisi olarak 

düşünülmeli, diyetisyen 
eşliğinde ve 6-8 hafta 

süreyle uygulanma-
lıdır.
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oranı %4.9’dan %5.3’e çıktı. 
Göçmenlerde bu oran %6’dan 
%6.3’e yükseldi. 

Boşanmış kişilerin sosyal 
yardım alma oranı ise, %5.6 ile 
ulusal ortalama olan %3.3’ün 
üzerine çıktı.

Sosyal yardımdan yarar-
lanma oranı hızlı bir şekilde 
artıyor

50-65 yaş arasının sosyal yar-
dımdan yararlanma oranı hızlı 
bir şekilde, %2.5’ten %3.2’ye 
çıktı. Bu %25’lik bir artışa 
tekabül ediyor. 

Federal İstatistik Dairesi‘ne 
göre bu dramatik artışın 
sebebi yardımdan uzun süre 
yaralananlar. 2011’de ortalama 
41 ay süresince yardım alan 
50-65 yaş yaş grubu, 2017’de 
bu ortalamayı neredeyse 3 
katına çıkartarak ortalama 54 
ay boyunca yardım aldı.

İsviçre’de 50-65 yaş arasında 
olan ve sosyal yardımdan 
yararlananların sayısı %25 

oranında arttı.

Güncel verilere göre, 2018 
yılında ülke nüfusunun %3.3‘ü 
en azından bir kere sosyal yar-
dımdan yararlanırken, 50-65 
yaş grubu kategorisinin payı 
orantısız bir şekilde yükseldi. 

İsviçre Federal İstatistik Daire-
si’nin açıkladığı güncel verilere 
göre; yaşlı nüfusa ek olarak 
çocuklar, 18 yaşın altındaki 
gençler, boşanmış kişiler ve 
göçmenler sosyal yardıma en 
çok muhtaç olan kesimleri 
oluşturuyor. 

Bu kesimler içerisinde sosyal 
yardımdan yararlanma oranı 
2011 yılından beri düzenli 
bir şekilde artış gösteriyor. 
Örneğin 18 yaş altındakilerin 
sosyal yardımdan yaralanma 

göre, İsviçre yoksulluğu yarıya 
indirmek bir kenara, azaltabi-
lecek durumda bile değil.

İltica alanına daha az pay

İltica sayısının 2017’de 
azalmasıyla birlikte sosyal 
vakaların sayısı da 55.504’ten 
50.714’e düştü. Buna karşılık 
mülteciler konusunda daha 
fazla sosyal yardıma ihtiyaç 
duyuluyor. 2017 yılında bu 
gruptan 27.945 kişi, bir önceki 
yıla kıyasla sosyal yardımdan 
2.401 kez daha fazla yarar-
landı. 

Mülteciler iş yaşamında 
destekleniyor

Mültecilerde sosyal yardım 
alma oranları düşüyor. Buna 
göre mültecilerin %40’ın-
dan fazlası yaptıkları işlerde 
desteklenirken, %20’ye yakını 
kendi kazancını sağlayacak 
şekilde istihdam ediliyor.

%16’si eğitim alan mültecilerin 
%6.7’si işgücü, entegrasyon 
ve istihdam programlarına 
katılıyor.

Konuyla ilgili açıklama 
yapan yardım kurumu Caritas 
Schweiz bu oranın %3.3’te 
sabit kalmasının bizi soruna 
karşı kör etmemesi gerektiğini 
söylüyor ve uyarıyor: "Sosyal 
yardımdan yararlananların 
oranı sabit kalıyor olabilir 
ancak vaka sayısı giderek 
yükseliyor."

Ekonomik durumun iyi 
olmasına ve olumlu görünen 
büyüme tahminlerine rağmen 
ülkede yoksulluk fiili olarak 
artıyor. 

Yoksulluk artıyor

İsviçre’de 615.000 kişi yoksul-
luktan etkilendi ve 600.000 kişi 
daha ekonomik olarak istik-
rarsız koşullarda yaşıyor. 2030 
Küresel Gündemi’ni imzalayan 
İsviçre, yoksulluğu yarıya in-
dirmeyi hedef olarak belirledi. 
Fakat istatistiki göstergelere 

50 Yaş ve Üzerindeki Çalışanlar 
Sosyal Yardıma Yönelmeye Başladı

Yoksulluk Artıyor

Gü
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Oy hakkının gelecek nesillere aktarılması

Araştırma sonuçlarına göre, yurt dışında 
yaşayan İsviçrelilerin yaşadıkları ülkelerin 
vatandaşlığını da almış olmaları, onların 
bulundukları yerle güçlü bağlar kurduklarını, 
oralara entegre olduklarını gösteriyor. 

Bu kesim; İsviçre için oy kullanma hakları-
na, daha önce İsviçre’de yaşayıp yaşama-
dıklarına veya vatandaşlıklarını miras yoluy-
la edinip edinmediklerine bakılmaksızın 
vatandaşlıklarını ömür boyu ellerinde tutup, 
bu mirası gelecek nesillere de bırakabilirler.

Araştırmacılar bu verilere dayanarak şu 
sorunu gündeme getiriyorlar; "İsviçre 
vatandaşlığının gelecek nesillere ne kadar 
uzun süre aktarılabileceğinin tartışılması 
gerekiyor."

Çalışmayı yapan üç araştırmacıdan 
biri olan Joachim Blatter, bu sorunu 
demokratik-siyasal kapsamda değer-
lendiriyor. Blatter‘a göre bölgesel devlete 
dair klasik anlayış, yasalara tabi olanların 
aynı zamanda yasalar üzerinde de hüküm 

gücüne sahip olmalarını gerektirir. Bu 
açıdan bakıldığında yurt dışında yaşayan İs-
viçrelilerin vatandaşlık haklarının ellerinden 
alınması gerekmiyor. Ancak şu ana kadar 
vatandaşlık kavramıyla ilişkilendirilmiş olan 
oy kullanma ve seçme hakkının da tartış-
maya açılması gerekiyor.

Vatandaşlık verilmemiş yabancılar ile 
karşılaştırma

Blatter, yurt dışına giden ilk nesilden 
bazılarının, daha sonra İsviçre’ye dönme 
ihtimalleri olduğundan dolayı oy kullan-
ma haklarının devam etmesi gerektiğini 
savunurken, yurt dışında yaşayan üçüncü 
neslin ve sonrasının oy hakkını savunmak 
için iyi bir argüman üretilemeyeceğini de 
dile getiriyor.

Luzern Üniversitesi’nde ders veren 
Blatter, bununla İsviçre’de daha önce hiç 
yaşamamış olmasına rağmen burada oy 
kullanma hakkı olan bir nüfustan bahsedi-
yor. 

"İsviçre’de yaşayanların vatandaşlığa geçişi 
kolaylaştırılmalı"

Komisyon Başkanı Walter Leimgruber ise; 
"Tuhaf olan, İsviçre’nin kuşaklardır yurt 
dışında yaşayan vatandaşları için otomatik 
olarak pasaport çıkartıp; iki veya üç kuşak 
boyunca İsviçre’de yaşamış olan insanların 
vatandaşlığa kabul sürecinde nispeten 
büyük engeller çıkarmasıdır."diyor ve bu 
sorunun tartışılmasını talep ediyor. 

Leimgruber’e göre, yurtdışındaki İsviçre-
lilerin oy kullanma haklarını ellerinden al-
makla birlikte, İsviçre’de yaşayan insanların 
vatandaşlığa geçişini kolaylaştırmak politik 
açıdan daha uygun bir çözüm olacaktır.

çifte vatandaşlığı bulunan İsviçrelilerin sayısı

Ülke genelinde çifte vatandaşlık oranı

901.851

% 25

Son dönemlerde çifte 
vatandaşlık edinen 

İsviçrelilerin sayısında 
büyük artışlar yaşanıyor. 
Bu artışlar, özellikler de 

yurt dışında yaşayan 
İsviçrelilerde görülüyor.

Federal Göç Komisyonu 
EKM tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre, her dört 
İsviçreliden birinde birden 
fazla pasaport bulunuyor. 
Buna göre; 1996’dan bu 
yana çifte vatandaşlığı 
bulunan İsviçrelilerin sayısı 
dört kat artarak 901.851’e 
erişti. Bu artış, şu anda 
yurt dışında yaşayan 
775.000 İsviçreli arasında 
çok daha yaygın. EKM‘in 
araştırmasına göre, bu 
kesimin %75’inin ikinci bir 
vatandaşlığı bulunuyor.

1926 yılı verilerine göre, 
yurt dışında yaşayan 
İsviçrelilerin oranı yak-
laşık 200 bin idi. O dönem 
nerdeyse hiçbirinde çifte 
vatandaşlık bulunmuyordu. 
Bugün çifte vatandaşlık 
oranı ülke genelinde %25’e 
çıktı. Bunda, yurt dışında 
yaşayan İsviçrelilerin çifte 
vatandaşlık edinmelerinin 
payı büyük. 



sıcak ne de çok soğuk 
olsun. 

• Uykusuzluk halinde es-
neme durumu yaşarsınız. 
Bu size yorgunmuşsunuz 
hissi verir ve beyninizi 
uyku zamanının geldi-
ğine inandırır. Esneme 
durumunda yatağınıza 
gitmenizi tavsiye ederim.

• Rahatlama egzersizleri 
yapabilirsiniz. Ayak par-
maklarınızdan başlayarak, 
dizleriniz, kollarınız da 
dahil olmak üzere bütün 
vücudunuzu 10 saniye 
kadar gerili tutun. Bu sizi 
rahatlatacaktır.

• Uyku esnasında kafanıza 
takılan bir şeyden dolayı 
aniden uyanıyorsanız eğer, 
bir kağıda kafanıza takılan 
şeyleri not edin. Buna 
rağmen hala uyuyamıyor-
sanız, yatağınızdan çıkın ve 
kendinize bulaşık, ütü gibi 
uğraşlar bulun.

• Gün içinde kısa vadede 
uyuklamak geceleri uyu-
manızı zorlaştırır. Eğer gün 
içinde uykuya çok fazla 
ihtiyaç duyuyorsanız en 
fazla yarım saat kestirin.

Uyku Getiren 
Yiyecekler
Yatmadan yarım saat önce 
içilen bir bardak ılık süt rahat 
ve sağlıklı uyku hali oluştu-
rur. Özellikle de vanilyalı süt, 

sakinleştirici özelliği ile 
uyumanızı hızlandırır. Ballı 

sütü de ayrıca tavsiye 
edebilirim.

Sağlık dolu günler.

Uyku hapları

Genel olarak uyku hapının dört 
haftadan fazla kullanılmama-
sını tavsiye ediyoruz. Bunun 
nedeni ise ilaca bağımlık 
riskinin yüksek olması. 

Sigara ve kahve

Gece yatmadan önce tüketilen 
kahve, siyah çay, eneji içe-
cekleri ve sigara genel olarak 
uykusuzluğa neden olurlar. Bu 
alışkanlıkların değiştirilmesin-
de yarar var.

Beslenme

Akşamları şişkinlik yapmayan, 
yağ oranı düşük olan hafif şey-
lerin tüketilmesinde fayda var. 

Uykunuz Gelmiyorsa 
Ne Yapmalısınız?
• Yatak odanıza lavanta ko-

yun. Lavanta kokusunun 
sakinleştirici ve kalp atış-
larını yavaşlatıcı özellikleri 
bulunuyor.

• Yatmadan önce ılık bir duş 
alın. 

• Kitap okuyarak uykusuz-
luk sorununu giderebilirsi-
niz.

• Yatak odanızın sıcaklığına 
dikkat edin. Odanız ne çok 

Uykusuzluk 
Nedenleri
Elektronik cihazlar

Günümüz çağında insanlar 
uyumadan önce, cep telefonu-
na, laptopuna ya da tabletine 
bakmayı alışkanlık haline 
getirdiler. Elektronik cihaz-
larından yansıyan radyoaktif 
dalgalar ve ışıltılar, beyinde 
uykuyu getiren ve uyumayı 
sağlayan melatonin üretimini 
azaltır ve uykusuzluğa neden 
olur. Bu nedenle, yatak oda-
sında herhangi bir elektronik 
aletin olmaması ve cep telefo-
nun kapalı tutulması önemli.

Depresyon

Uykusuzluk kişi üzerinde 
depresyona neden olur. Bu 
durumda ortaya çıkan piskolojik 
faktörler mutlaka bir uzman 
tarafından ele alınmalıdır. Eğer 
tedavi edilmezse vücut yorulur 
ve ortaya farklı hastalıklar çıkar. 

İlaç kullanımı

Sağlık sorunu nedeniyle belirli 
ilaçların kullanılması, yan etki 
olarak uykusuzluk sorununu 
doğurabilir. Böylesi durumlar-
da doktorunuzla konuşmanız-
da fayda var.

Stres 

Sosyal yaşantıda, okulda, evde 
ve işte, beyin ile vücut bir 
türlü rahat olamıyorsa 
ve sürekli hareket 
halindeyse, kafanızı 
çok meşgul eden 
faktörler strese ne-
den olabilir. 

Sa
ğl

ık

Bahar Yıldırım
Sağlık Uzmanı

U
ykusuzluk 
çoğumuzun ortak 
problemidir. 
Nedenleri ise 

psikiyatrik ya da biyolojik 
olabiliyor. Yetersiz uyku; 
unutkanlık, asabiyet, 
dalgınlık gibi sorunlar 
ortaya çıkarabilir. Elde 
edilen verilere göre, 
trafikte uykusuzluktak 
kaynaklanan kazalar, 
alkolün etkisinden daha 
kötü ve ölümcül kazalara 
sebep oluyor.
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Güzelliğine düşkün kadınlar iyi bilirler: 
Işıltılı görünmekle "vıcık vıcık" 

görünmek arasında gerçekten ince bir 
çizgi vardır. Hele de yağlı ya da yağlanmaya 
meyilli bir cilt tipine sahipseniz bu doğal 
ışıltıyı 
yakalarken istenmeyen görüntülere neden 
olabilirsiniz. Bu tip tuzaklara düşmeden,
sezonun en gözde makyaj trendi "dewy look"u 
uygulamak; yani makyajsızmış gibi ama 
gencecik ve ışıl ışıl görünmek
istiyorsanız sizin için derlediğimiz 
5 tüyoya bakmadan geçmeyin:

Ba
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Nemlendiricinizin içine birkaç damla yag ekleyinHer gün kullandığınız nemlendirici kremin içine 

birkaç damla doğal yağ damlatın. Bunu yaparken 

çekinmeyin çünkü cildinizi yağlı göstermek 
yerine sadece ışıltı ve nem kazandıracak yağlar 

mevcut. Mavi anemon yağı bu yağlara en iyi 
örnektir.

BB kremleri aydınlatıcı kremlerle karıstırınCildinizde maske gibi duran bir fondöten 
kullanmak yerine, cilt renginize uygun bir BB 
kremi (CC krem de olabilir) içine biraz aydınlatıcı 

jel / krem ürün karıştırarak cildinize uygulayın. 
Böylece hem pigment dağılımı eşitlenmiş hem 
de doğal ve taze görünen bir cilt rengine sahip 
olursunuz.

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

Aydınlatıcı kullanmanın inceliklerini ögreninAydınlatıcı ürünleri, cildinizin bütününe uygulamak en büyük makyaj 
hatalarından biridir. Bunu yapmak 

yerine ışığın yüzünüze vurduğu anlarda 
ortaya çıkan bölgeleri aydınlatmak yeterli 

olacaktır. Yani aydınlatıcı uygularken burun 
kemiği, elmacık kemikleri, alın ortası ve kaş 

kemiğini hedeflemelisiniz.

Makyajınızı transparan bir pudra ile bitirinMakyajınızı bitirirken hafif formüllü ve transparan 

bir pudra kullanmayı ihmal etmeyin. Özellikle T 

bölgesine ve burun kenarlarınıza uygulayacağınız 

bu pudra, cildinizin yağlı gibi görünmesini 
engelleyerek cildinize ekstra bir tazelik katar.
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önümüzdeki yılın popüler 
eğilimleri şekillenmeye 
başladı. Kabarık kollu 
üst giyimler, kargocu 
pantolonlar geri 
dönüyor. Hatta biraz 
da Kardashian-esque 
bisikletçi şortlarını bile 
görecegiz. İşte 2019
yılının trendleri!

Yamalı kotlar

Giysi dolabınıza farklı ve 
dikkat çekici bir kot pantolon 
eklemek istiyorsanız yamalı 
pantolonlara mutlaka 
şans vermelisiniz! Denim 
kumaşın farklı renklerinden 
oluşan yamaları tercih 
edebileceğiniz gibi renkli, 
desenli yamalarla da 
ilgi çekici görünümler 
arasında. Giymekten 
sıkıldığınız pantolonlara 
yama yaparak siz de 
hem eski pantolonlarınızı 
değerlendirebilir hem de 
tarzınızı yansıtabilirsiniz.
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Kargo Pantolonları 
Geri Dönüyor

2018’de oldukça popüler 
olan Boyfriend pantolonlar 

yerini 2019'deki en yeni 
trenlerden biri olan kargo 

pantolonlara bırakıyor. 
Bu tarz pantolonlar 

rahat oluşlarının yanı sıra 
değişik oluşuyla da bütün 

gözleri üzerine topluyor. 
Yanlarında büyük abartılı 

cepleri olan bu pantolonları 
kışın postallar ile yazın ise 
spor terlik, sandalet veya 

spor ayakkabı ile kombine 
edebilirsiniz.

Yılan Derisi

Deri ve kumaş baskılarda 
dikkatleri üzerine çeken 
yılan derisi desenini 2019 
sonbahar kış sezonunda 
da çok göreceğiz. Bu 
trend Chloe, Jimmy 
Choo, Zara gibi pek 
çok ünlü markanın 
kış koleksiyonlarında 
karşımıza çıkıyor. 

Kadife Çiçeği Düşler

Sarı, önümüzdeki sezon da 
hiçbir yere gitmiyor. 2019’da 
parlak sarı gölgelerin etkisini 
görmeye devam edeceğiz. Bu 
trend uzun süre sürecek gibi 
görünüyor.

Kabarık Kollar

Kollar söz konu-
su olduğunda 
önümüzdeki 
sezonde bizi çok 
farklı giysiler 
bekliyor. 
Genellikle 
büyük 
kıyafetlerin 
trend olacağı bu 
dönemde kabarık 
kollu giysiler ön 
plana çıkacak. 

Bisiklet Şortları

Sezonun öne çıkan atletizm 
akımının yeni temsilcisi 

bisiklet şortları. İlk 
anda 80’ların nostal-
jik aerobik sınıflarını 

akıllara getirse de 
moda piyonları fitness 

kıyafetini seksapalit-
esi yüksek bir şekilde 

yorumladı. 

Boyalı Kıyafetler 

Kıyafetler üzerinde 
önümüzdeki baharda 

rengarenk boyalar göreceğiz. 
Bazılarında serpiştirilmiş 

renkler ön plana çıkarken, 
bazılarında tamamen 

renklendirme yöntemi 
kullanılmış. 

Gökkuşağını Giyin 

Gelecek yıl iç 
Rainbow Brite'ı 
serbest bırakın ve 
tüm renk skal- a-
sını üstünüze geçi- rin. 
Yeni koleksiyonlar- da 
bolca gökkuşağı 

desenli elbise, ka-
ban ve ceketler 

göreceğiz. 
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İsviçre Ligleri... İkinci Devrede 
Bizleri Neler Bekliyor?

tek handikabı, oyunculara gelen cazip 
transfer teklifleri. Gelen transfer tek-
lifleri takımın iskeletini bozarsa sıkıntı 
yaşanabilir. Bahsettiğim bu sıkıntı 
gelecek sezonun başında başlayabilir.

Şu ana kadar kesinleşmiş bir transfer 
olmadığı için, etik olmayacağını da 
düşünerek isim vermiyorum ama 
aldığım duyumlara göre birçok 
oyuncuya Avrupa genelinden cazip 
teklifler geldi. Kulüp ise bu teklifler-
den bayağı bir bunalmış durumda. 
Kulüp yetkilileri zor bir karar verme 
aşamasındalar. İstikrarı ve başarıyı 
mı, yoksa kulübe girecek olan hatırı 
sayılır miktarda bir parayı mı tercih 
edecekler, bunu zaman gösterecek.

16 Aralık’ta son maçlar oy-
nandı ve 2018-2019 İsviç-
re Süper Ligi’nin ilk yarısı 

sona erdi. 1 Ocak 2019 tarihi itibarı 
ile ara transfer dönemine girilirken, 
takımlar da ikinci yarı hazırlıklarına 
başladılar. Ligin ikinci yarısına 2 Şubat 
2019 tarihinde start verilecek.

Ligin ilk yarı itibarı ile en mutlu takımı 
kuşkusuz, en yakın rakibi Fc Basel’in 
19 puan önünde yer alan Young 
Boys. Young Boys, 49 puan ile ligin 
zirvesinde yer alıyor. Takımın ligin 
ikinci yarı döneminde de zorlanacağı-
nı düşünmüyorum. Takım bu şekilde 
devam ederse, matematiksel olarak 
şampiyonluğunu Nisan ortalarında 
ilan edebilir. Ancak Young Boys’un 

Kişisel olarak böylesi durumlarda, 
özellikle de ara transfer dönemle-
rinde takımı etkileyecek, zor duruma 
sokacak takımın kimyasını bozacak 
transferlerden kaçınmanın akıllıca 
olacağını düşünüyorum. 

Öte yandan aynı anda, iyi oynayan 
4 oyuncuyu satmak pek de akıllıca 
değil. Ara transferde, elde alternatif 
mavcutsa, bir ya da en fazla 2 oyuncu 
(o da geliri iyi ise) verilebilir. Ancak 
oyuncu alternatifi yoksa ve eksik 
olanın yeri hemen dolmuyorsa 
oyuncuyu yarım sezon daha oynatıp 
zaman kazanmak, takımın eksik olan 
kısmına alternatif üretmek ve daha 
sonra oyuncuyu satmak en mantıklı 
olanı.

Mustafa Aktaş
Eski Futbolcu

m.aktasch@gmail.com
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Fc Basel hala 
kaynayan 
kazan
Fc Basel ilk yarıda taraf-
tarlarını büyük bir hayal kı-
rıklığına uğrattı. Şampiyon-
luk yarışında Young Boys’un 
çok gerisinde kalan takım, 
oynadığı oyun ile taraftarlarına 
ve İsviçre futbol kamoyununa hiç 
de ümit vermedi.

Kulübün yeni başkanı Bernhard 
Burgener, futbol dünyası için yeni 
bir isim. Geçen Haziran ayında ku-
lübün başkanlığına seçilen ve daha 
önce futbol ile ilgili hiçbir tecrübesi 
olmayan Burgener, aynı zamanda 
Fc Basel takımının hisselerinin 
%89,2’sininin de sahibi.

Bernhard Burgener futbolun başına 
Marco Streller’i getirirken, finansi-
yel olarak takımı küçülüp başarılı 
olabileceğini düşündü. Buna dair 
planlarını ise sezonun başında 
hayata geçirdi. Ancak sonuç pek de 

düşündüğü gibi olmadı 
ve takım henüz 

ligin ilk yarısında, 
19 puan gibi 
kapatılması 
neredeyse 
imkansız bir 
fark ile liderin 
gerisinde 

kaldı. 

Bu planlama ile 
devam edilirse eğer, 

Fc Basel takımı daha kötü 
günler geçirebilir. Finansiyel olarak 
küçülüp başarı yakalanabilir, bunda 
bir sorun yok; fakat bunu belli bir 
plana ve zamana yaymak gerekir. 
Haziran ayında başkan olup aynı 
anda takımı finansiyel olarak 

küçültmek 
ve başarı 

beklemek 
çok hayalci bir 

yaklaşım.

Futbolun da bir 
matematiği, 
gerçekliği vardır 

ve başarı ile doğru 
orantılıdır. Eğer başarı 

yoksa kulübün de o ku-
lüpte oynayan oyuncunun da 

değeri düşer.

Diğer takımlarda 
durum ne?
İsviçre Süper Ligi’nin diğer bir flaş 
takımı olan Fc Thun ilk yarıyı 28 
puanla kapattı. Fc Zürich takımı ise 
25 puanla ve averajla 4’üncü sırada 
yer aldı.

Fc Zürich

Fc Zürich ayrıca, Avrupa 
kupalarındaki guruplardan 
çıkıp son 32 takım arasına 
girdi. Takım, Avrupa ligi çeyrek 
finallerine gitmek için İtalya’nın 
Fc Napoli takımı ile eşleşti. 2 maç 
üzerinden eleme usulü oynanacak 
müsabakalardan ilki, 14 Şubat 
2019 tarihinde takımın   
kendi evinde oynanacak. Fc 
Zürich’i, zorluk derecesi yüksek iki 
karşılaşma bekliyor.

Fc Sion

Murat Yakın`ın teknik direktörlü-
ğünü yaptığı Fc Sion ilk yarı itibarı 
ile inişli çıkışlı bir grafik çizdi ve 
ilk yarıyı 21 puanla 7’inci sırada 
tamamladı.

Ligin ikinci yarısında Murat 
Yakın’dan iyi bir çıkış bekliyorum. 
Sezon ortasında takımı alması 
kendisi için bir handikaptı, ancak 
devre arasında, kafasındaki oyun 
yapısına uygun oyuncular alıp 
devre arasını iyi değerlendireceği 
düşüncesindeyim.

Ligin diğer takımlarından Fc 
Luzern, Fc St Gallen, Fc Lugano 
Avrupa kupalarına yeniden 
katılmak için lig sıralamasında 
3’üncülük ve 4’üncülük için 
yarışacaklar.

İsviçre futbolulun iki köklü takımı 
olan Fc Grasshopper ve Fc Neu-
chatel Xamax ise, ikinci yarıda 
ligden düşmemek için mücadele 
verecekler.

Bakalım ikinci devrede bizleri 
neler bekliyor! 

Herkese iyi yıllar dilerken, 2019 
yılının tüm dünyaya barış ve sevgi 
getirmesini temenni ediyorum.
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Hyundai, lüks yapısı ve iri boyutları ile dikkat 
çeken yeni SUV modeli Palisade'i tanıttı. 
Yepyeni bir SUV şasisine, cömert bir kargo 

alanına ve sekiz kişilik oturma kapasitesine sahip 

olan Palisade, Kore'de üretilecek ve 2019'un yaz 

aylarında öncelikli olarak Amerika pazarında 

satışa sunulacak.

Önden bakıldığında diğer Hyundai modelleriyle 

benzerlik gösteren Palisade yeni bir tasarım 

diline sahip. Geleneksel tarzın aksine daha geniş 

basamaklı ızgarası ile premium SUV tarzına sahip 

olan Palisade, iri gövdesini 20 inçlik jantların 

üzerinde taşıyor. 0.33 Cd'lik sürtünme katsayısı 
sunan Palisade'de 3.8 litre hacminde bir V6 ünite 
görev yapıyor. 6000 devirde 291 bg güç ve 5000 
d/d'de 262 Nm maksimum tork değeri sunan bu 
ünite, 8-ileri tam otomatik şanzımanla kombine 
edilmiş.

Palisade'in teknolojik özellikleri de dikkat çekici. 
Dönüş sinyali aktif olduğunda, standart Kör Nokta 
Çarpışma Önleme Asistanı’nı daha da kullanışlı 
hale getiren özel bir monitör sunan otomobilde 
12.3 inçlik full dijital TFT merkezi gösterge paneli 
bulunuyor.

Ot
om
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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

Skoda'nın yeni kompakt modeli Scala gün ışığına 
çıktı. Markanın VISION RS konseptinde uyguladığı 
yeni tasarım dilinin yansıtıldığı ilk seri üretim 

otomobil olan Scala, Volkswagen Grubu'nun MQB A0 
platformunu kullanan ilk Skoda. Güçleri 90 ile 150 
bg arasında değişen 5 farklı motorla tanıtılan Scala, 
teknolojik donanımları ve sunduğu pratik çözümlerle 
dikkat çekiyor.

2019'un ilk yarısında yollara çıkması planlanan Scala, 
son derece dinamik bir tasarıma sahip. Full LED 
farları, ince uzun tasarımlı stop grubu, keskin çizgileri, 
SKODA ibaresine ev sahipliği yapan farklı arka cam 
tasarımı ve boyutları 18 inçe kadar uzanan sportif jant 
seçenekleriyle ilgi çekici bir görünüm sunan Scala, 
4362 mm uzunluğunda, 1793 mm genişliğinde ve 1471 
mm yüksekliğinde bir gövdeye sahip. 2649 mm'lik 

dingil mesafesinin de etkisiyle geniş bir kabin sunduğu 
açıklanan otomobilin bagaj kapasitesi ise 467 litre. 

Otomobilde ayrıca çok sayıda güvenlik teknolojisine 
ve Simply Clever çözümlerine de yer verilmiş. Ön cam 
yıkama haznesinin kapağındaki entegre huni, yanlış 
yakıt koruması, lastik diş derinliği göstergesi olan yakıt 
doldurma kapağında buz kazıyıcı, önde ve arkada USB 
bağlantı noktaları, A-sütunundaki bilet tutucu, katlanır 
ön yolcu koltuğu sırtlığı, ön koltuk sırtlıklarında katlanır 
masalar, tepsi fonksiyonlu arka orta kol dayanağı, 
arka emniyet kemerleri için dinlenme pozisyonu, 
multimedya tutucu, sürücü kapısındaki şemsiye 
bölmesi ve şemsiye, ön koltukların iç kenarlarında 
depolama ağları, kapı kaplamasında çöp kutusu, 
bagajda yük tutturucuları ve çanta kancaları gibi 
özellikler dikkat çekiyor.
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Winterthur
İsviçre’nin kuzeyinde bulunan Winterthur, Töss Nehri vadisinde kurulmuş bir şehirdir. Zürich 
Kantonu’na bağlı olan bu yerleşim yeri, 112 bin olan nüfusu ile İsviçre’nin altıncı büyük 
şehridir. Kuruluşu bronz çağına uzanan şehir, eski İtalyan kasabası Vitodurum’un kalıntıları 
üzerine inşa edilen Kyburg ve Meersburg kaleleri ve Oberwinterthur köyü ile ünlüdür. 

Oberwinterthur bölgesinin geçmişi Roma dönemine ulaşır. Şehir olma hakkını 1264 yılında 
elde eden Winterthur, ülkenin en büyük ulaşım kavşaklarından biri olarak da biliniyor. 
İsviçre’nin herhangi bir şehrine ya da Almanya, Avusturya ve İtalya gibi ülkelere bu 
merkezden trenle ulaşmak mümkün.

Gelişmiş ulaşım yolları nedeniyle komşu bölgelerle yoğun bir ticaret yapan Winterthur’da, 
iyi geliştirilmiş makine mühendisliği, tekstil endüstrisi, metalurji, kimya ve gıda 
endüstrileri de bulunmaktadır. Sulzer, Rieter gibi endüstri devlerine ev sahipliği yapan şehir 
endüstrisinde, son yıllarda önemli düşüşler olduğu gözleniyor. Bununla birlikte, çeşitli 
dallardaki yüksek okul gibi eğitim merkezlerinde artışlar görülüyor.

Sanayi ile birlikte dış ülkelerden işçi alan şehrin bugünkü nüfusu, %24,3 oranında 
göçmenlerden oluşmaktadır.
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Winterthur, "müzeler kenti" olarak da adlandırılıyor. 
Burada 16 farklı müzeyi gezmek mümkün. Bunlar 
arasında Fotoğraf Müzesi, Technorama Müzesi, 
Doğa Tarihi Müzesi, Oskar Reinhart Müzesi gibi 
yerler bulunuyor. İsviçre’nin ziyaret edilen en ünlü 
kültür merkezlerinden biri olan Oskar Reinhart 
Müzesi, Avrupalı ünlü ressamların eşsiz sanat 
eserlerini sergiliyor. Cezanne, Rembrandt, Goya, 
Picasso, Rubens, Renoir, Monet ve Van Gogh’un 
çalışmalarına kayıtsız kalmayanlar için burası 
mutlaka görülmeye değer bir yer.

Eski şehir



Winterthur, "müzeler kenti" olarak da adlandırılıyor. Burada 16 farklı müzeyi gezmek mümkün. Bunlar arasında Fotoğraf Müzesi, Technorama Müzesi, Doğa Tarihi Müzesi, Oskar Reinhart Müzesi gibi yerler bulunuyor. 
İsviçre’nin ziyaret edilen en ünlü kültür merkezler-inden biri olan Oskar Reinhart Müzesi, Avrupalı ünlü ressamların eşsiz sanat eserlerini sergiliyor. Cezanne, Rembrandt, Goya, Picasso, Rubens, Renoir, Monet ve Van Gogh’un çalışmalarına kayıtsız kalmayanlar için burası mutlaka görülmeye değer bir yer.

Müzeler

Şehirdeki turistler için en ilgi çekici yerlerden biri 
de, bugünün düzinelerce eğlence tesisinin odak-
landığı eski bir sanayi bölgesi olan Sulzerareal. 
Burada bulunan eski fabrika binalarında birinci 
sınıf restoranlar, mağazalar ve eğlence tesis-
leri mevcut. Eski endüstriyel binaların,orijinal 
görünüşlerinin neredeyse tamamen korun-
muş olduğunu, binaların çoğunun benzersiz 
bir atmosfer sunduğunu belirtmekte fayda 
var. 

Sulzerareal

Yürüyüş meraklıları Baumli - Viewpoint gözlem platformunu da ziyaret edebilirler. 

Bu gözlem platformu, yamaçlarda bir tepenin üstünde yer alıyor. Doğa ile baş başa 

kalıp sessizlik içinde dinlenmek isteyenler için ideal bir yer.

Doğal harikalar sunan birçok gezinti bölgesine ev sahipliği yapan Winterthur’dan, 

yaklaşık 20 dakika uzaklıkta, Avrupa’nın en büyük şelalesi olan Ren Şelalesi’ne 

(Rheinfall) de ulaşabilirsiniz.

Baumli - Viewpoint 

gözlem platformu
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Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

yanında Ben adlı yakışıklı alımlı zengin 
biriyle dönünce, önce hayal kırıklığı ve 
kıskançlık hissetse de sonra bunun 
üçlü bir ilişkiye dönüşmesine fazla 
ses çıkaramaz. Hae-Mi Afrika'dan 
yeni hayat felsefesi de getirmiştir. 
Buna göre açlık ikiye ayrılır. Küçük aç-
lık ve büyük açlık. Küçük açlık fiziksel 
bir şeydir ve kısa süreli olarak doyuru-
labilir. Büyük açlık ise insanın ruhsal 
doyum ve anlam arayışıdır. Bitmez ve 
doyurabilmek hayat boyu mücadeleyi 
gerektirir. Hae-Mi bir gün batımında 
hep beraber biraz ot çektikten sonra 
Miles Davis'in harika müziği eşliğinde 
üstünü çıkarır ve dans etmeye başlar, 
sanki anlamını bulmuş gibidir ama 
Jong-Su bakışlarıyla hala arayışta ve 
sorgulayıştadır.

Haruki Murukami gibi kahramanı-
mız Jong-Su'da William Faulkner in 
fanlarındandır. Bilinç akışı tekniğinin 
ustası sayılan Faulkner'in de Burning 
adlı bir çalışması mevcuttur. Ben'in 
ne iş yaptığına dair bir fikri olmayan 
Jong-Su Güney Korede Ben gibi bir 
sürü Muhteşem Gatsby (Züppe) tipin 
olduğunu söyler. Hae-Mi'nin ağlaması 
üzerine Ben insanların neden ağladı-
ğını anlayamadığını söyler. Zevk için 
iki ayda bir sera yaktığını şimdi sırada 
Jong-Su'nun evinin civarında bir se-
ranın olduğunu anlatınca Jong-Su için 
büyük yüzleşme çağrısı yerini bulur.

Yönetmen Lee Chang-dong'un çok 
zarif anlatımı ile her ayrıntının filmin 
içinde defalarca anlam değiştirip 
yeni boyutlar alması, nefis resimleri 
ile soluğumuzu kesmesi, büyüleyen 
müzikleri ile ritmimizi kâh baltalayıp 
kâh da fırlatıp uçurması uzun yıllardır 
tanık olmadığımız bir sinema ziyafeti 
ile bizi karşı karşıya bırakıyor. Filme 
muhakkak gidin, zenginleşin.

Güney Koreli yönetmen Lee Chang-
dong Haruki Murukami'nin, kısa 
öyküsü Barn Burning'ten uyarladığı 
son filmi Burning, Cannes'da eleştir-
menlerden en yüksek oyları almasına 
rağmen sadece Fipresci ödülüyle 
yetinmişti. Bu da birçok eleştirmen 
tarafından çok büyük bir haksızlık 
olarak görülmüştü. Şimdi Oscar'a en 
iyi yabancı film adayı olarak katılıyor.

Geçici işlerde çalışan Jong-Su (Yoo 
Ah-in) Seul'de bir genç kızın kendine 
laf atmasıyla Hae-mi (Jeon-Jong-
Seo) nin eski komşuları olduğunu 
yavaşça kavrar. Bir güzelleştirme 
operasyonu geçirdiği için tanıya-

mamıştır, sonra birlikte yemeğe 
giderler. Hae-mi para biriktirdiğini bir 
süreliğine Afrika'ya gideceğini, acaba 
kedisine bu arada bakabilmesinin 
mümkün olup olmadığını sorar. Ancak 
birlikte Hae-mi’nin evine geldiklerinde 
Jong -Su kediyi göremez. Sevişme-
lerinin arasında Jong-Su'nun gözü 
kuleden yansıyan güneş ışığına takılır, 
aklı karışır. Evet Jong-Su yazar olmak 
istiyor, ancak neyi yazması gerektiğini 
hala kararlaştırmış değildir.

Hae-Mi'nin Afrika'dan dönüşünü 
sabırsızca bekleyen Jong-Su Hae-Mi 

Burning - Şüphe

Yönetmen : Lee Chang-dong

Yapım Yılı : 2018

Ülke : Güney Kore

Türü : Aksiyon, Dram, Gerilim, Gizem

Süre : 148 dakika

Oyuncular : Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-
seo, Soo-kyung Kim, Seong-kun Mun

Fragman
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Yönetmen Giorgos Lanthimos 
kendi içine kapalı kötülüğün 
yaşamımızı, sadistliğin davranış-
larımızı nasıl belirlediği üzerine 
kafa yoran araştıran bazen da-
daistik unsurları kullanmaktan 
çekinmeyen biri. Bu kez kendi 
yazmadığı, hem de bir dönem, 
filmi ile karşımıza çıkınca mera-
kımız arttı dolayısıyla. 

18. yüzyıl İngiltere’sinin anlatıldığı 
öyküde sarayın ihtişamı ile deka 
dansının nasıl iç içe yürüyebil-
diğini seçtiği alışık olmadığımız 
açılar, balık gözlü lensler, değişik 
bir ritim ve müzik, tabii ki dönem 
filmlerinden beklenen peruklar 
kostümler ve harika bir kamera 
yönetimi sayesinde günümüz 
dilinin de kendine yer bulduğu 
İngiliz aristokrasinin o kendine ait 
üstten alaycı ısırgan tarzıyla bize 
sahneliyor.

Kraliçe Anne (Olivia Colman) ikti-
dardadır ama yönetim işlerini tek 
başına yapamayacak kadar da 

partneri olduğunu keşfetmesiyle 
eline müthiş bir kart geçtiğinin 
farkındadır. Sarah ve Abigail'in 
birbiriyle mücadelesini büyük bir 
zevkle yöneten tabii ki Kraliçe 
Anne’dir. Gut hastalığından 
muzdarip Kraliçe Anne bir 
yandan bir türlü forma sokama-
dığı vücudu ile amansız yaraları 
ve acıları ile fiziksel bir kapanın 
içine girmişken, diğer yandan 17 
çocuk düşürmüş olmanın ruhsal 
travmalarını tavşanlarla atmaya 
uğraşmaktadır. 

Önce sıradan bir dönem film 
hikayesi olarak görünen olaylar 
Lanthimos’un yönetiminde 
bazen komik bazen trajik etapları 
geçiyor. Yönetmen, her karakte-
rin neden öyle davrandığına dair 
sebepleri önümüze sürerken, 
bir yandan da sürekli menge-
neyi sıkıştırarak yeni düzlemde 
eskisinden daha umarsız daha 
şiddetli, daha acımasız düzleme 
çıkarıyor. 

Yani Lanthimos her zaman ki gibi 
aslında. Büyük bir ciddiyetle ve 
itinayla cesedi küçük parçalara 
ayıran cerrah titizliğiyle her ka-
rakteri inceliyor. Birbirinin rakibi 
olan Sarah ve Abigail rolünde 
Rachel Weisz ve Emma Stone 
çok iyi bir oyunculuk sergiler-
ken, Kraliçe Anne rolüyle Olivia 
Colman bir pırlanta gibi ışıldıyor. 
Kamera, ayrı açılarının yanında 
mum ışığındaki yüze düşen 
gölgelerin oyununu dahi gösterir-
ken, ayrı bir dinamizmi hafif bir 
gerçek üstü izlenim doğurmasıy-
la da bizi sarsıyor. Bu güzel filmi, 
bir serüven gibi alacak seyircile-
rimize muhakkak öneriyorum. 

sağlıksızdır. Bu işleri bir şekilde 
sevgilisi leydi Sarah Churchill'in 
(Rachel Weisz) üzerine yıkmıştır. 
Fransa ile savaşta olan bir ülkede 
yaşamalarına rağmen sarayda 
çeşitli partiler düzenlenmekte 
ve dekadent bir iklim sarayda 
hükmünü sürdürmektedir. 
Sarah'ın kuzeni Abigail Masham 
(Emma Stone) babasının her 
şeyini, yani asalet unvanlarını 
da yitirmesi sonucunda ancak 
hizmetçi olarak sarayda çalış-
maya başlar. Birtakım hilelerin 
de yardımıyla sarayda çabucak 
kendine iyi bir yer edinen Abigail, 
Sarah'ın Kraliçenin sadece iyi bir 
dostu değil aynı zamanda seks 

The Favourite - Sarayın Gözdesi

Yönetmen : Yórgos Lánthimos

Yapım Yılı : 2018

Ülke : ABD, İngiltere, İrlanda

Türü : Tarihi, Dram

Süre : 120 dakika

Oyuncular : Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, 
Nicholas Hoult, Joe Alwyn

Fragman
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Çarşamba

"OFF" (Ort für Frauen: Kadınlar İçin Yer ) çocukları 
ile birlikte mülteci kadınları hedef alıyor. Burada 
yemek pişirebilir, yiyebilir, konuşup, dinlenebilir 
veya öğrenebilirsiniz. 

Her Çarşamba; 10:00-18:00. Giriş ücretsiz. 

Yer: Zollikerstr. 76, Zürich, www.solidarus.ch/
off_ort-fuer-frauen

Kadınlar İçin Yer

16 Ocak

Pazar

Pazar Pazartesi

Çarşamba

"El Lokal" barında ayda bir kez Jodel 
dinleyebilirsiniz. Burada sadece İsviçre’de 
söylenen Jodel’ın yanı sıra Polonya, İspanya, 
Tayland veya Arktik Jodelları de söyleniyor. Gece 
boyunca iki Jodel şarkıcısı sahne alıyor. Herkes 
birlikte söyleyebilir ve kendi enstrümanlarını 
yanlarında getirebilir. 
Saat: 18:00.
Yer: El Lokal. Gessnerallee 11, Zürich, www.
ellokal.ch

Bugün dört ve on iki yaş aralığındaki çocuklar 
için iki spor salonu açılıyor. Çocuklar oyun araç 
gereçlerini deneyebilir veya farklı yarışmalara 
katılabilirler (örneğin; floorball veya basketbol). 
Spor kıyafeti ve ayakkabısını yanınızda getirin. 
10:00-13:00 Hardau Spor Salonu, 13:00-16:00 
Buchwiesen Spor Salonu (Schönauweg 15). 
Katılım ücretsiz. 
Yer: Sporthalle Hardau. Bullingerstr. 80, Zürich
www.stadt-zuerich.ch 

"Sportegration" derneği yerli ve yeni taşınan 
yetişkinler için spor-kursları sunuyor. Pazartesi 
ve Perşembe 19:30 herkes için fitboks, Çarşamba 
19:30 herkes için yürüyüş antrenmanı, Pazar 16:00 
kadınlar için yoga (Gartenhofstudio, Gartenhofstr. 
24), Cuma 18:00 herkes için yoga (Palma Sole 
Yogastudio, Röschibachstr. 26), Cumartesi 10:00 
herkes için basketbol (Turnhalle, Limmatstr. 310), 
Pazar 17:00 kadınlar için fitboks. 
Yer: Sportegration, Silo Löwenbräu. Limmatstr. 254, 
Zürich, www.sportegration.ch

"Kizomba" Angora’dan bir dans ve müzik stili. 
Zürih Gölü’nde GZ Wollishofen’da her Çarşamba 
bir Kizomba-Akşamı yer alıyor. Gece kısa bir giriş 
dersi ile başlıyor ve saat 23:00’e kadar herkes 
serbestçe dans ediyor. Yeni başlayanlar ve ileri 
seviyedekiler de katılabilir. 
Saat: 21:00 

Yer:GZ Wollishofen, Saal. Bachstrasse 7, Zürich
www.gz-zh.ch/gz-wollishofen

Jodel Konseri

Yetişkinler İçin SporAçık Spor Salonları

Pop Konseri

Kizomba Dansı

20 Ocak

27 Ocak 28 Ocak

23 OcakKONSER

SPOR SPOR

Salı

Kültür kulübü "Lebewohlfabrik"te her salı akşamı 
"Fiirabig"-konserinin tadını çıkarabilirsiniz. Bugün 
saksafon sanatçısı Christoph Grab grubu ile 
birlikte Nat King Cole, Sinatra, Billy Joel, Björk, 
Adele, Ed Sheeran’dan ve kendi şarkılarından 
söylüyor ve çalıyorlar. 
Saat: 18:00. Giriş ücretsiz

Yer: Lebewohlfrabrik. Fröhlichstr. 23, Zürich, 
www.lebewohlfabrik.ch

İşten Sonra Konser

22 Ocak KONSER

Cuma

Marius Bear sofistike pop-müzik yapmaktadır. 
Genç, yetenekli müzisyen Appenzell Kantonu’ndan 
gelmekte ve Londra’da yaşamaktadır. Bugün sizlere 
grubu ile birlikte yeni albümü "Sanity"i tanıtıyor. 

Kapı açılışı: 19:00, konser 20:00. 

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

25 Ocak KONSER
Cumartesi

Ortak oturulan ev "Château Tièche" her ay odasını 
bir konser için açıyor. Bugün "Metti Wetti" grubu 
çalıyor. Zürichli üç kardeş İsviçre Almancası şarkılarını 
söylüyorlar. Ev terliklerinizi yanınızda getirin. 

Kapı açılışı 19:30, konser 20:30. Giriş ücretsiz.

Yer: Château Tièche. Tièchestr. 16, Zürich

Oturma Odasında Konser

26 Ocak KONSER

DANS

Cumartesi

"Leben ist Schuh" tiyatro oyunu Langstrasse’de 
bir ayakkabı mağazasında yer alıyor. Oyun uzun 
zaman önce kapanan bir ayakkabı mağazasında 
yaşayan Hildegard ve Lambrosio hakkında. Oyun 
anılar, geçmiş hayat ve çılgınlıkla ilgili. 
Kapı açılışı: 19:30, Başlangıç: 19:45. Giriş ücretsiz.

Yer: Herrenschuhladen. Kanzleistrasse 70, Zürich
www.schuhtheater.ch 

Ayakkabı Mağazasında Tiyatro

19 Ocak TİYATRO



 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
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Malzemeler: 500 g soğan (piyaz doğranmış), 5 diş sarım-

sak, 50 g tereyağı, 1.5 lt ta
vuk suyu veya et suyu

Garnitür için: Yarım baget ekmek, 100 g gravyer peyniri 

(rendelenmiş), karemelize edilmiş soğan, ince kıyılmış 

maydanoz

Hazırlanışı: Soğan ve sarımsakları büyük bir tencere-

ye aktarın. Tereyağı ile birlikte 20 dakika boyunca iyice 

yumuşayana kadar pişirin. Et suyunu ilave edip, kısık ateşte 

yarım saat daha pişirin. Çorbayı blender yardımıyla püre 

haline getirin.

Baget ekmeğini bir parmak kalınlığında dilimleyin ve üzeri-

ne rendelenmiş peynir serpin. Çorbayı ısıya dayanıklı servis 

kaselerine paylaştırın. Her kasenin üzerine peynir kaplı 

ekmek dimilerini yerleştirin. Önceden ısıtılm
ış 200 derece 

fırında, peynirler eriyip kızarana kadar bekletin. Fırından 

çıkartın, üzerini karamelize soğan ve kıyılmış maydanoz ile 

süsleyerek servis edin.

Fransız Soğan Çorbası
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Malzemeler: 1 bütün tavuk, 1 çay bardağı portakal suyu, 2 yemek kaşığı 

tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, taze çekilmiş karabiber, 3 diş sarımsak, 2 portakal

İç pilavı için: 3 soğan, 1 çay kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 ye-

mek kaşığı zeytinyağı, 1 çay bardağı kuş üzümü, 50 gr kabuksuz çiğ badem, 

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık, tuz, taze çekilmiş karabiber, yenibahar, 3 su 

bardağı pirinç, 2 su bardağı hindi suyu, 2,5 su bardağı sıcak su 

Garnitürü için: 500 g Brokoli, 500 g havuç, 500 g kırmızı soğan, tuz, karabi-

ber,1 kahve fincanı zeytinyağı, 500 g taze patates

Hazırlanışı: Tavuğu ısıya dayanıklı büyük bir fırı
n tepsisine yerleştirin. Sosu 

için portakal suyunu, 2 yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış tereyağını, tuzu, 

havanda ezilmiş sarımsakları, ta
ze çekilmiş karabiberi karıştırın. 

Bu karışımı tavuğun her tarafına elinizle ovarak sürün. Portakalı yıkayıp iyice 

kuruladıktan sonra gelişigüzel doğrayın ve tavuğun iç tarfına yerleştirin. 

Önceden ısıtılm
ış 190 derece fırın

da, yarım saat pişirin. 

Yarım saat sonunda bir litr
e sıcak suyu kepçe yardımıyla tavuğun üzerine ve 

her tarafına gelecek şekilde dökün. Tavuğun üzerini iyice ıslatıp suyu sıkılmış 

yağlı kağıtla ve ısıya dayanıklı bir folyo ile kapatın. Fırının ısısını 160 dereceye 

indirin ve 30 dakika daha pişirin. Tepsinin içinde biriken 2 bardak suyu daha 

sonra pilav yapımında kullanmak üzere ayırın. 

Pilavı için:

Pilav için pirinci 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı lim
on suyu ilave edilmiş ılık 

suda yarım saat bekletin. Daha sonra akan suyun altında yıkayıp süzün. Kuş 

üzümlerini de ılık suda bekletin. Soğanı soyup zar şeklinde doğrayın. Zeytin-

yağı ve tereyağını pilav tenceresinde ısıtıp soğanları, to
z şekeri, bademlerin 

ve dolmalık fıstıkları kavurun. Süzdüğünüz pirinçleri ila
ve edin. Kısık ateşte, 

sürekli karıştırarak 10 dakika kavurun. 

Kuş üzümlerini, tuzu, karabiberi ve yenibaharı ilave edin. Birkaç dakika karış-

tırıp sıcak et suyu ile hindi suyunu ekleyin. Yüksek ateşte, birkaç taşım kay-

nattıktan sonra tencerenin kapağını kapatın, ateşi de iyice kısın. Pilav suyunu 

çekene dek pişirin. Ocaktan alın, 10 dakika kapağını açmadan demlendirin. 

Bu sırada garnitürleri dilediğiniz gibi kesip veya bütün olarak bırakıp zeytinya-

ğı, tuz ve karabiberle karıştırın. Yağlı kağıdın üzerine yayın. Önceden ısıtılm
ış 

200 derece fırın
da, 20 dakika pişirin. Tavuğu büyük bir servis tabağına alın, İç 

pilavı dilerseniz içine doldurun, dilerseniz servis tabağının kenarlarına yerleş-

tirin. Garnitürleriyle birlikte servis edin.

Tavuk Dolması 

Malzemeler: 6 baklava yufkası, 100 g eritilm
iş tereyağı

İç harcı için: 2 su bardağı dondurulmuş böğürtlen, 3/4 

su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı damla çikolata

Üzeri için: 100 g beyaz çikolata

Hazırlanışı: Baklava yufkalarını aralarına tereyağı 

sürerek üst üste dizin. İç harcı için böğürtlen, pudra 

şekeri ve damla çikolatayı bir kasede harmanlayın. 

Harcı baklava yufkalarının ortasına yayıp rulo şeklinde 

sarın. Yufkaların üzerine kalan tereyağını sürün ve yağlı 

kağıt serili fı
rın tepsisine alın. 

Önceden ısıtılm
ış 180 derece fırın

da üzeri kızarıncaya 

kadar pişirin. Benmari usulü erittiğ
iniz beyaz çikolatayı 

bir sıkma torbasına doldurup, strudelin üzerini süsleyin 

ve ılık servis edin.

Çikolatalı 

Böğürtlenli 

Strudel 
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Bir varmış bir yokmuş, 
bir zamanlar ülkenin 
birinde yoksul 

bir kunduracı ile karısı 
yaşarmış. Kunduracı çok 
yaşlıymış ve artık eskisi 
gibi iş yapamıyormuş. 
Bu yüzden az kazanıyor, 
kazandıkları da karısıyla 
karınlarını doyurmaya an-
cak yetiyormuş. Gel zaman 
git zaman kunduracı iyice 
fakirleşmiş, elinde sadece 
bir çift ayakkabı yapacak 
deri parçası kalmış. Elinde 
kalan son deriyi ertesi 
gün ayakkabı yapmak için 
tezgâhın üzerine koymuş, 
üzgün bir şekilde yatmaya 
gitmiş. Sabah olunca ayak-
kabı yapmak için erkenden 
kalkmış. Atölyesine gelip 
tezgâhın üzerine bakın-
ca çok şaşırmış. Gece 
bıraktığı deri parçasının 
olduğu yerde yepyeni bir 
çift ayakkabı duruyormuş. 
Gece yorgunken yaptığını 
ve hatırlamadığını düşü-
nüp ayakkabıyı satmaya 
gitmiş. Ayakkabı o kadar 
güzelmiş ki müşterisi 
ona yüklüce para vermiş. 
Kunduracı kazandığı para-
larla yeni iki çift ayakkabı 
yapacak kadar deri satın 
almış. Eve gelince karısına 
durumu anlatmış ve o da 
çok mutlu olmuş. O akşam, 
derileri yine ertesi gün 
ayakkabı yapmak üzere 
tezgâhın üzerine koymuş 
ve yatmaya gitmiş. 

Ertesi sabah uyandığında 
bu sefer tezgâhın 
üzerinde iki çift ayakkabı 
görmüş. Şaşkınlıkla 

Kıyafetleri ve 
ayakkabıları 
hazırlayıp 

akşam tezgâhın 
üzerine koymuş ve 

gene dolaba saklanmışlar. 
Cüceler ayakkabı yapmak 
için tezgâha yaklaştıkla-
rında hediyeleri fark et-
miş ve çok mutlu olmuşlar. 
Hemen giyinmişler. Onla-
rın mutlu olduğunu gören 
kunduracı ve karısı da çok 
mutlu olmuş. Bu cüceleri 
son görüşleri olmuş, o 
günden sonra kunduracı ve 
karısının yardıma ihtiyaç-
larının kalmadığını anlayan 
cüceler kendi yollarına 
gitmişler.

Ama kunduracı ile karısı, 
minik adamlar sayesinde 
kazandıkları parayla ömür 
boyu rahat yaşamışlar. 
Onları da hiç unutmamış-
lar.

başlamış. Kunduracı ile ka-
rısı gördüklerine inanama-
mışlar. İki cücenin tezgâ-
ha çıkıp derilerle ayakkabı 
yapmaya başladıklarını 
görmüşler. Kunduracı ile 
karısı çok şaşırmış. Saba-
ha doğru cüceler gidince 
de kara kara düşünmeye 
başlamışlar. 

-Bizi fakirlikten kurtaran 
bu iyi cücelere teşek-
kür etmemiz lazım, diye 
diye bir karar vermişler. 
Sonunda onlara minik 
kıyafetler ve ayakkabı-
lar hazırlamaya karar 
vermişler ve hemen işe 
koyulmuşlar.

birlikte çok da 
mutlu olmuş. Hemen 
götürüp ayakkabıları 
satmış ve bu sefer 
ilkinden çok daha fazla 
para kazanmış. Gene 
kazandığı paralarla deriler 
satın almış. Hepsini 
tezgâhın üzerine koymuş. 
Bu sefer ertesi gün 
orada yeni ayakkabılar 
göreceğini biliyormuş. 
Uyanınca haklı olduğunu 
anlamış çünkü tezgâhın 
üzerinde bir sürü 
ayakkabı varmış. Gel 
zaman git zaman böyle 
devam etmiş. Kunduracı ile 
karısı nereden geldiklerini 
bilmedikleri bu 
ayakkabıları satarak bolca 
para kazanmışlar, artık 
fakir değillermiş. Fakat 
kunduracı derilerin 
ayakkabılara nasıl 
dönüştüğünü merak 
eder olmuş. Bir gün 
karısına,

-Bize yardım 
edenlerin kim 
olduğunu 
öğrenmeliyiz, 
o yüzden bu 
gece deri-
leri tezgâhın 
üzerine koy-
duktan sonra 
dolaba saklanıp 
gizlice olan-
ları izleyelim, 
demiş.

Akşam dolaba 
saklanmışlar, 
gece yarısına doğ-
ru tezgâhın oradan 
sesler gelmeye 

Yoksul 
Kunduracı
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"Bu önemli bir kitap. İletişim 
araştırmalarında yükselen bir şahsiyet 

olan W. Russell Neuman, teknoloji, 
kültür, kurumlar, ticaret ve sosyal evrim 

etkileşimini inceleyerek, dijital çağda 
iletişimin yapısını ve dinamiklerini isabetli 

bir şekilde gözler önüne seriyor. Analizi 
deneylerle desteklenmiş ve kuramsal 

açıdan anlamlı." —Manuel Castells, 
Southern California Üniversitesi

"Sosyal medya, ‘aktif seyirci kitlesinin’ 
iktidarını artırmış ve sorunlarını 

kötüleştirmiştir. İletişim araştırmasının 
bir üstadı tarafından kaleme alınmış 

bu azimli kitapta; bu alanın ve değişen 
Zeitgeist’ının (zamanın ruhu) bir tarihi, 

baskın paradigmalarının bir eleştirisi 
ve güncel hali, bilişsel ve toplumsal 
alımlama süreçlerinin bir teşhisi ve 

iletişim araştırmasının kamu politikasını 
oluşturmasıyla alakalı olduğuna dair bir 

ısrar ile karşılaşacaksınız." 

Elihu Katz, Pennsylvania Üniversitesi

Otopsi, bir kadının iç dünyasındaki 
derin çelişkileri anlatıyor. Çocukluk 
travmalarını, çevresindeki baskıları 

yazarak aşmaya çalışan kadın 
bu hesaplaşması sonucu giderek 

varoluşsal bir seçim yapmaya zorlanır. 
Söz konusu olansa boğucu günlük 

yaşamı ile yazmak, başka bir deyişle, 
esaret ile özgürlük arasında bir 

seçimdir…

"Boşluk hemen yanı başında beklerken, 
kadın onu görmezden gelmeyi öğreniyor. 

Derin nefes alarak, içerek, uyuyarak, 
kusarak, en çok da yazarak onu 

unutmaya çalışıyor. Boşluktan kaçmak 
için duvarlarını kendi elleriyle özenle 

örüyor. Yıllarca, umut ve sabırla. Ancak ne 
yaparsa yapsın rüyalarından kaçamıyor. 

Düşleri hep ve tam orada. Boşluğun 
ortasında taştan bir ev. Issızlıkta, tek 
başına. Evde bir tablo. Pencerelerin 

arasında. Tabloda yaşlı bir kadın. Öylece 
ona bakmakta. Çığlıklarla uyanılan 
geceler. Gözyaşları ve terle. Boşluk 

rüyalarından sızıp onu çağırıyor, şehvetle."

Madenci Dijital Fark Otopsi

Natsume Soseki W. Russell Neuman Özge Lena

facebook/haber.podium

"Burası cehenneme açılan kapıdır. 
Girebilecek misin?"

Madenci’nin isimsiz anlatıcısı, kafasında 
tehlikeli düşünceler ve ayağında hasır 
sandaletlerle ormanda yürürken, hiç 

tanımadığı Çozo’nun "İş lazım mı genç 
adam?" çağrısına kulak verir. Bu sese 
niye karşılık verdiğini pek anlayamaz 

aslında, neden sonra "Ne tuhaftır ki insan 
ruhu sonsuzluğa sürüklenmeye hazır 

da olsa, birisi seslenince hâlâ bir yerlere 
bağlı olduğunu fark ediveriyor," diyerek 

açıklar bu durumu. Fakat tuhaflıklar 
bununla sınırlı kalmaz ve kendisini 

Çozo’nun ardından bakır madenine doğru 
giderken bulur. Tokyolu kibar bir ailenin 

iyi yetişmiş çocuğu, kir pas içindeki 
işçilerin yanında yaşamaya başlar artık. 

Ve sıra, maden ocağı ile tanışmaya gelir. 

1908’de yayımlandığında, hem konu hem 
de anlatım tekniği açısından zamanının 

oldukça ilerisinde bir roman olan 
Madenci, birçok edebiyat tarihçisine göre 
Beckett ve Joyce’un modernist ve absürt 

ögelerini fazlasıyla barındıran bir yapıt.
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