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birbirleri ile tanıştırmak, birlikte 
çalışma olanakları yaratabil-
mek. 

İsviçre’de göçmen edebiyatının 
tartışılacağı bu etkinlikte, oku-
malar, kitap ve yemek standart-
ları ile müzik de olacak. 

Edebiyatla ve edebiyatçılarla iç 
içe, keyifli bir zaman geçirmek 
isteyenleri bekleriz. Etkinli-
ğimizle ilgili detaylar içerikte 
görülebilir.

...

Göç, günümüz dünyasının temel 
sorunlarından biri artık. Göçün 
bireyler üzerinde yarattığı 
tahribat ve etkiler anlatmakla 
bitmez.

Yazarlarımızdan Dr. med. Fikret 
Zengin geçen sayımızda konuyu 
“ Göç ve Göçün Sosyolojik Et-
kileri“ isimli yazısıyla ele almış, 
ortaya çıkan sorunları kısmı 
olarak irdelemişti. 

Fikret Zengin, birkaç bölüm 
sürecek olan bu yazı dizinde bu 
kez de göçün psikolojik etkile-
rine değiniyor. Sosyal ilişkilerin 
ve sosyal bağın öneminin ele 
alındığı bu yazıda, göçmenlere 
sunulacak olan desteğin öne-
minden de bahsediliyor. Dilerim 
keyifle okursunuz.

Aydın YILDIRIM
a.yildirim@haberpodium.com

HaberPodium’un kuruluşun-
dan bu yana yüzlerce kişinin 
sorularını yanıtladık, sorunlarına 
çözümler bulmaya çalıştık. Oku-
yucularımızdan gelen sorular 
genellikle eğitim, meslek, sağlık 
ve hukuk konuları ile ilgiliydi. Bu 
durum hala değişmiş değil. 

HaberPodium olarak, İsviçre 
gündemini ve ülkedeki yaşamı 
okuyucularımıza daha iyi akta-
rabilmek, okuyucularımızın so-
runlarına daha sağlıklı çözümler 
bulmak amacıyla yeni bir büro 
yapılanması içerisine girdik. Bu 
yapılanmaya AD Consultancy 
isimli hukuk büromuzu da dahil 
ettik. 

Bundan sonraki süreçte, İsviç-
re’deki yaşama ve okuyucula-
rımızın sorunlarının çözümüne 
dair daha fazla çaba sarf 
etmeye çalışacağız.

Dileyenler bizleri yeni büromuz-
da ziyaret edebilirler.

.......

Edebiyat Buluşması

25 Mayıs Cumartesi günü Win-
terthur’da “Göçmen Edebiyatı“ 
konulu bir etkinliğimiz olacak. 
HaberPodium’un Verein Grana-
tapfel ile birlikte organize ettiği 
bu etkinliğe İsviçre’de yaşayan 
Türkiye kökenli yazarlarla İsviç-
reli yazarlar katılacak.  Amaç, 
farklı dillerde edebi çalışmalar 
sunan yazarları ve yayınevlerini 
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Federal Kitapçıktaki Hatalara Rağmen 

F
ederal Yüksek Mahkeme 
geçtiğimiz günlerde tarihi 
bir karara imza atarak, 
28 Şubat 2016 tarihinde 

yapılan ve %50,8 oranında 
"Hayır" ile sonuçlanan "Evlilik 
ve Aileye Evet, Evlilik Cezasına 
Hayır İnisiyatifi" oylamasını iptal 
etti. Karar, ülke tarihinde bir ilk 
olma özelliği taşırken, daha önce 
ulusal düzeyde hiçbir oylama 
geçersiz sayılmamıştı.  Kararı 
veren yargıçların gerekçesi ise; 
"Federal Meclis’in sunduğu 
eksik ve şeffaf olmayan bilgilerin 
seçmenlerin oy hakkını ihlal 
ettiği." şeklindeydi. 

Temyiz imkanı 2007’den 
beri yürürlükte 
İsviçre’de federal oylamalara 
dair temyiz imkanı 2007’den beri 
yürürlükte. Daha öncesinde, 
seçmenlerin oy haklarının ihlaliyle 
ilgili şikayette bulunmaları halinde, 
konu Federal Meclis tarafından 
kararlaştırılıyordu. 

Anayasa hukuku profesörü Markus 
Schefer; "Federal mahkemelere 
gidebilme imkanı, son yıllarda 
yapılan itirazlarda artışlara neden 
oldu" diyor. Ancak artan şikayetlere 
rağmen şimdiye kadar hiçbir 
oylama sonucu iptal edilmemişti.

Yüksek Mahkeme’nin bu iptal 
kararından sonra, daha önce 
yapılan beş ayrı oylama için yapılan 
iptal istemleri yeniden gündeme 
geldi. 

İptal istemlerinin temel gerekçesi 
ise; oylamalarla ilgili bilgilerin 
aktarıldığı federal kitapçıkta 
yer alan hatalar ve yanlış 
bilgilendirmeler.

Daha önce iptali istenmiş olan 
beş oylama ve bu oylamalara dair 
detaylar şöyle;

% 50,8
Hayır

Evlilik ve
Aileye Evet,

Evlilik
Cezasına

Hayır
İnisiyatifi

İPTAL
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Gerekçe
Federal Meclis'in 

sunduğu eksik 
ve şeffaf 
olmayan 
bilgilerin 

seçmenlerin 
oy hakkını

ihlal etmesi
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5 Haziran 2005 Oylaması
% 54.6 / Evet

24 Şubat 2008 Oylaması
% 50.5 / Evet

Schengen/Dublin USR II

İsviçre’nin Schengen/Dublin 
anlaşmalarına katılımı ile 
ilgili yapılan bu oylamada, se-
çim kitapçığındaki detayların 
doğruluğuna dair şüpheler 
dile getirilmişti. 

Federal Meclis oylama önce-
sinde, Schengen ve Dublin’e 
girmenin ülke için kayda de-
ğer bir tasarruf sağlayacağını 
vurguluyordu. Ayrıca "ileriki 
yıllarda Schengen/Dublin 
maliyeti yılda ortalama 7,4 
milyon frank olacaktır." ifade-
lerine sıklıkla yer veriliyordu. 
Ancak yakın zamanda ifade 
edilen bu miktarın yanlış 
olduğu ortaya çıktı. İsviçre, 
katılım sonrasına denk gelen 
ilk beş yılda, Schengen/Dub-
lin için yıllık olarak 43 milyon 
frank harcadı. Bu, seçim 
kitapçığında belirtilen oranın 
altı katına tekabül ediyor.

SVP daha sonra, oylamanın 
tekrarlanmasının gerekip 
gerekmediğini araştırmaya 
başladı. Sonrasında da, SVP 
Federal Parlamento üyesi 
Hans Fehr’in bu konuda bir 
"Meclis Soruşturma Komitesi" 
kurma girişimi başarısızlıkla 
sonuçlandı.

Bu oylama ile ilgili olarak 
Federal Mahkeme’ye 7 kişi 
şikayette bulundu. Ancak 
mahkeme yasal temelin 
bulunmaması nedeniyle, 
yetkisizlik kararı verdi ve 
itirazları ele almadı.

10 Haziran 2018 Oylaması
% 72,9 / Evet

Kumar Oyunları Kanunu

Kumar Yasası Referandumu 
garip tepkiler uyandırdı. 
Destekleyenler, ret durumun-
da eskiyen çocuk parkları 
ve kapanan fil kafesleri 
hakkında uyarılarda bulundu. 
Referandum komitesi yabancı 
kumar finansörleri tarafından 
destekleniyordu. Seçmenler 
bu yasaya %72.9’luk gibi 
büyük bir çoğunlukla "Evet" 
dedi.

Korsan Partisi, devletin çok 
fazla propaganda yapması ve 
seçmenlere seçim kitapçı-
ğında yanlış veriler sunul-
ması nedeniyle oylamaya 
itiraz etti.  Odakta, Kanton 
Hükümetleri Konferansı, 
Swisslos ve Sport-Toto-Gesel-
lschaft vardı. Bunlar seçim 
kampanyasına kabul edile-
meyecek şekilde müdahale-
lerde bulunmuşlardı. Her ne 
kadar Sport-Toto-Gesellschaft 
tarafından bu seçim kam-
panyası için finansa edilen 
miktarın uçuk olduğu göz 
ardı edilemez olarak kabul 
edilse de, Federal Mahkeme 
Korsan Partisi’nin itirazını 
reddetti. Ancak oylamadan 
çıkan net kararın, sonuçlarda 
bir değişiklik yaratacağı 
varsayılamıyordu.

Kurumsal Vergi Reformu 
(USR) II, 2008 yılında kıl payı 
kabul edildi. Seçmenlerin 
%50,5’i bu öneriyi destekledi. 
USR’nin temeli 800 milyon 
frank üzerinde bir vergi kaybı 
öngörüsüne dayanıyordu. 
Aslında devlet hazinesinden 
birkaç milyarlık vergi açığı söz 
konusuydu. SP, daha sonra 
Federal Mahkeme’ye itiraz 
etti. 

Lozan’da bulunan Federal 
Yüksek Mahkeme 2 yıl sonra, 
seçmenlerin gerçeğe uygun, 
anlamlı bir görüşe sahip 
olmadıklarından yola çıkarak, 
oy özgürlüğünün ihlal edildi-
ğine karar verip oylama hata-
sını kabul etti. Buna rağmen 
Lozan’daki hakimler yapılan 
itirazı; "Yasanın çoktan kabul 
edildmesinden dolayı iptalin 
büyük bir yasal belirsizliğe 
neden olacağı" gerekçesiyle 
iptal istemini reddettiler. SP 
bu durumu, "İsviçre tarihinin 
en büyük oy sahtekarlığı" 
olarak yorumladı.

10 Haziran 2018 Oylaması
% 75,7 / Hayır

Krize Dayanıklı 
Para İnisiyatifi

Federal Parlamento’nun tüy-
ler ürpertici bilgi politikası, 
inisiyatifçiler tarafından 
oylama sürecinde rahatsız 
etti. Oylamanın Nisan 2018’de 
reddedilmesinden sonra, iki 
basın bülteninden dolayı 
itirazlar yapıldı. Federal Mah-
keme; Merkez Bankası ve Mali 
Direktörler Konferansı’nın 
müdahalesini kabul edilemez 
olarak değerlendirmesine 
rağmen, oylamanın iptali 
istemini reddetti. 

25 Kasım 2018 Oylaması
% 64,7 / Evet

Sosyal Dedektif

Muhalifler bu oylamaya," 
Yeni yasa tarafından sunulan 
gözetleme olanaklarını 
önemsizleştirdiği" gerekçe-
siyle itirazlarda bulundular. 
Referandum Komitesi Başkanı 
Dimitri Rougy, Federal Mec-
lis’in bu yasayı daha önceden 
yorumlamasının uygun olma-
dığını söylemişti. Oylamadaki 
yenilgiden sonra muhalifler 
seçimin iptali talebiyle 
Yüksek Mahkeme’ye gittiler. 
Mahkeme henüz kararını 
vermiş değil ancak %65’lik 
bir "Evet" oranı nedeniyle 
iptal kararı pek de mümkün 
görünmüyor.
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Verilere göre, Avrupa’da sade-
ce İzlanda iş pazarında daha 
fazla aktif. İzlanda’yı İsviçre 
takip ediyor.

Yarı zamanlı çalışanların payı 
Hollanda’da daha yüksek. 
Hollanda’da sadece her iki 
çalışandan biri tam zamanlı bir 
işte çalışıyor. 

adına azaltıyorlar. Son sekiz 
yılda, dört yaş altı çocuğu olan 
babaların yarı zamanlı çalışma 
oranı 5,3’lük bir artışla %14,1’e 
yükseldi. 

15 yaş altı çocukları olan ve 
çalışan annelerin %62,2’si ile 
çalışan babaların %14,9’u, 
çocuk bakımı sorumlulukları 
nedeniyle iş yüklerini azalttık-
larını söylüyorlar.

Babaların neredeyse dörtte biri 
ile annelerin hemen hemen 
üçte biri çalışma saatlerini 
değiştirdi. Anneler daha iyi bir 
iş-aile ilişkisi için erkeklere 
kıyasla iki kat daha fazla iş 
değiştiriyor.

Yaş Gruplarına 
ve yıllara göre 

çalışma 
oranları (%)

2010 2018

15- 24 yaş 68.1 68

25-39 yaş 88.6 91.1

40-54 yaş 88.1 90.5

55-64 yaş 68.6 75.6

65 Yaş üstü   9.3 12

Çalışma yaşamında kadınlar 
hala erkeklerin gerisinde 
kalırlarken, son zamanlarda 
arayı yavaşça kapatıyorlar. 
2018 yılında, erkeklerden %8.6 
puan daha az olmak üzere, 
beş İsviçreli kadından dördü 
kazançlı bir işte istihdam 
edildi. 2010 yılında İsviçreli 
kadınlar hemen hemen %12 
puan daha gerideydi.

Anneler giderek daha fazla 
çalışıyor

İsviçre’de kadınların geride 
kalmamaları, giderek daha 
fazla annenin iş yaşamına 
girmesine bağlanıyor. 2010 
yılında 4 yaş altı çocuğa sahip 
olan 25-54 yaş aralığındaki 
annelerin üçte ikisi çalışıyordu. 
Bu oran 2018’de dörtte üçün 
üzerine çıktı.

Her ne kadar aile içindeki 
istihdam oranı babalar 
arasında azalmasa 
da, iş yüklerini aileleri 
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% 84.2
İsviçre’de ikamet eden ve yaşları 
15-64 arasında olan nüfusun 
%84.2’si kazançlı işlerde 
çalışıyor. 

Federal İstatistik 
Bürosu’nun 2018 yılı 

iş gücü verilerine 
göre, her üç 

İsviçreli çalışandan 

daha fazlası yarı 
zamanlı olan işlerde 

çalışıyor. 

Ülkelere göre, çalışma 
oranları / 15-64 yaş (%)

İzlanda 91.3

İsviçre 88.5

İsveç 84.3

Hollanda 84.2

Malta 83.4

Çekya 82.9

Estonya 82.7

Almanya 82.4

Büyük Britanya 82.3

Danimarka 81.5

Avusturya 81.0

Letonya 79.8

Norveç 79.3

İspanya 78.9

İrlanda 78.8

Kıbrıs 78.8

Finlandiya 78.5

Macaristan 78.2

Slovakya 78.2

Portekiz 77.9
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Mit Lesungen, Diskussionen, Essen und Musik

Ort: Ref. Kirchgemeindehaus Töss, Stationsstrasse 3a, 8406 Winterthur

Datum:
Samstag, 25. Mai 2019

11.30-18.00 Uhr

Eintritt 

15 Sfr.
Organisiert von

Bettina Spörri    Cem Akgül    Chudi Bürgi     Engin Günay     Ersoy Yildirim    Guy Krneta 
Hesen Huseyîn Denîz    Hasan Sever    Hüseyin Can    Hüseyin Edemir    Hüseyin Haskaya 

Ismail Güner    Isolde Schaad      Sait Oral Uyan - Veronika Hartmann     Suzan Samanci       
         Yasemin Schreiber-Pekin      Yusuf Yesilöz   

High Tech Color
CARROSSERIE,SPRITZWERK&SATTLEREI



12 15 Mayıs 2019 / Sayı 69

B
asel Üniversitesi öğrencilerinin 
Prof. Dr. Bilgin Ayata 
danışmanlığında, Sosyoloji 
seminer ödevi olarak 

hazırladıkları kısa filmler ve ses 
kayıtları uluslararası bir projeye 
dönüştü.   

Basel’deki Üniversite öğrencilerinin esinlendiği 
Anadolu Kültür Kurumunun BAK (Hatırlamak ve 
anlatmak için şehre bak) projesi ve üretimleri 2 
Mayıs’ta izleyenlerin beğenisine sunuldu. 

‘Hatırlamak ve anlatmak için şehre bak’ 2012’den 
bu yana Türkiye’nin hem tüm bölgelerinden 
gençlerin bir araya gelerek kırkın üzerinde 
çalışmaya imza attığı, toplumsal hafızayı canlı 
tutmaya, bu konuda farkındalığı artırmaya 
yönelik bir proje. 

Projenin üretimlerinden olan kısa filmler ‘Çok 
Basel ‘ sergisi kapsamında, Basel Üniversitesi 
öğrencilerinin hazırladıkları üretimler ile birlikte 
sergileniyor. 

Sosyoloji semineri konusu olarak Basel’de 
Türkiyeli göçmenlerden değişik konuları işleyen 
üniversite öğrencileri, hazırladıkları filmlerle 
Basel’de göçmenlerin tarihine ve göç olgusunun 
dinamiklerine de vurgu yapıyorlar.  

Visual bir sergi salonunda Türkiye’den ve 
İsviçre’den aynı temayı işleyen kısa filmlerin 
gösterilmesi, Prof. Dr. Bilgin Ayata ve Gaby 
Fierz’in hayata geçirdikleri bu projeyi daha da 
anlamlı kıldı. 

Sergi 30 Haziran’a kadar Basel’de bulunan Auf 
der Lyss Sergi salonunda ziyaret edilebilir. Proje 
takvimindeki göç temalı pek çok etkinliğe 
www.cok-basel.ch sayfasından da ulaşılabilir.

 Proje kapsamında, İsviçreli ve Türkiyeli 
yazarların da katkıları ile oluşturulan ‘Göç 
Hikayeleri Bürosu’, göç ve göçmen öykülerini 
derleyerek. sanal ortamda oluşturulan 
"Migrasyon Müzesi"nde sergileyecek.

Elif Yıldırım/ Basel
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Nathalie Wappler, İsviçre Radyo Televizyonu’nun 
(SRF) yeni başkanı. Wappler, yaptığı bir basın 
toplantısında SRF’in geçireceği değişimlere ilişkin 
bazı açıklamalarda bulundu ve "Sonbaharda, 
Cumartesi akşamları ekranlara yeni bir format 
gelecek." dedi. Bu kapsamda yeni bir program 
olan "Es geschah am..."ın tanıtımını yapan 
Wappler, bu programın İsviçre‘nin yakın tarihin-
deki olayları kurgu-belgesel olarak ele alacağını 
ifade etti. 

Sezon başlangıcı "Geisterzugs von Spiez 2006" 
ile yapılacak olan SRF’in yeni yayın döneminde 
ağırlıkla TV programları olacak. Ana haber bül-
teni şu an olduğu gibi saat 19.30‘da sunulmaya 
devam edilecek. Ancak bunun için yeni bir stüdyo 
kullanılacak ve haberler farklı bir konseptle 
sunulacak. 

Hedef bölgesel haberciliği güçlendirmek 

Yenilikler kapsamında; Basel’de Kültürel Haber 
Departmanı, Zürich’te haber merkezi kurulması 
ve radyo salonu inşaası gibi büyük projelerin 
uygulanması üzerinde de çalışan Nathalie Wapp-
ler, bu sayede, bölgesel haber merkezlerinin ve 
bölgesel haberciliğin güçlendirilmesini hedefliyor. 

Wappler bunlara ek olarak, SRF‘in Amerikan 
yayın devlerinin seviyesine erişmesi için Youtube, 
Facebook ve Instagram gibi platformları güçlen-
dirmek istiyor.

SRF iki yıl içerisinde farklı 
bir kuruluş olacak. 

Federal İdare Bürosu’na göre bu inisiyatif için 
112.000’den fazla imza toplandı. İnisiyatifçilerin 
talebi, itiraz etmeyen herkesin potansiyel birer 

organ bağışçısı olması.

İnisiyatif karşıtları ise, "farz olunan kabul" ilkesi-
ne dayalı bir anayasal değişiklik öngö-
rüyor. Yani, hayatları boyunca uygun 
olmadıkları açıkça ortaya konma-
dıkça veya ölen kişinin akrabaları 
merhumun organ bağışına karşı 
olup olmadıklarını bilmedikleri 
sürece herkes organ bağışçısı 
sayılmalı.

İnisiyatifin arkasında, dünya çapında 
18-40 yaş arası 200 binden fazla üyesi 
olan  Jeune Chambre Internationale (JCI) 
bulunuyor. 

2017 yılında gündeme gelen İnisiyatif, İsviçre Ulusal Or-
gan Bağışı Derneği ile Transplantation Swisstransplant 
tarafından da destekleniyor.

Talep edildiği üzere, öncüler organ bağışındaki eksiklik-
leri gidermek istiyorlar. 

JCI, inisiyatife paralel olarak Swisstransplant da organ 
bağışı oranlarını iyileştirmek için adım attı. 1 Ekim 
2018’de bir ulusal organ bağışı kaydı başlatıldı. Kayıtta 
donör kartı olmayan 16 yaş üstü insanlar da organlarını 
bağışlamak isteyip istemediklerini belirtebilirler.

Organ bağışlamak isteyen herkes, bunun için gerekli 
belgeyi şu an da alabilir. 

Organ Bağışını Teşvik 
Etme İnisiyatifi 
önümüzdeki günlerde halkın oyuna sunulacak. 

YENİLİKLERLE GELİYOR

Nathalie Wappler
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cocuğuna sistematik olarak 
sosyo-ekonomik konumu 
düşük bir aileye oranla daha 
destek olabileceği gerçeğini 
bu noktada elbette aşikar. Bu 
durumu olduğu gibi kabul edip 
kader diye sineye çekmek ise 
bir nevi ahmaklık olur. Nitekim 
eğitimin farklı aşamalarında 
zorluklarla başa çıkabilmek, 
sadece ailemizin maddi ve 
eğitim durumu ile alakalı 
değildir. 

Diğer bir boyutu ise, çevremiz-
deki insanların bize ne kadar 
inandığı ve gelecekte nerede 
gördüğüdür. Bu doğrultuda 
öğretmenlerin iznelirimlerine 
duygularını katmamaları ge-
rekmektedir. "Anne ve babası 
zaten işçi ve göçmen, son veli 
toplantısına da gelmediler, 
notu liseye geçiş için yeterli 
olsada, yapamaz bu çocuk" 
diye kendini inandıran bir 
eğitimci, notu yetmesine rağ-
men çocuğun önünü açmak 
yerine ona köstek olacaktır. Bu 
çocuğumuz ataerkil, kadın-er-
kek eşitliğine inanmayan bir 
aile yapısında sosyalleşiyorsa 
ve kız ise, anne-babasından 
da ayrıca şöyle bir yaklaşımla 
karşılaşabilir; "Kızım sen en 
iyisi bir kadına uygun meslek 
seçiminde bulun, lise'yi 
okusan bile bir de üniversitesi 
var, senin üç yıllık bir mesleki 
eğitim alman daha mantıklı." 
Notu yeterli olsa dahi, eğitimci  
bu durumda göçmen ve işçi 
aileye olan beklentisindeki 
düşüklükten ötürü çocuğun 

Bilim dünyasında "Kendini 
gerçekleştiren kehanet" 
ya da "pygmalion etkisi" 

olarak da adlandırılan bu olgu, 
kişinin, bir süre sonra başka-
larının ona ilişkin beklentile-
rine denk düşen davranışlar 
sergilemesi şeklinde açıkla-
nabilir. 

Harvard Üniversitesi profe-
sörlerinden Robert Rosent-
hal, 1971 yılında yüzlerce 
denemeden sonra öğretmen 
beklentilerinin öğrenci perfor-
mansı üzerinde önemli etkileri 
olduğunu kanıtlayabildi. Bu 
araştırmada, öğretmenleri 
yüksek beklenti içinde olan 
gruptaki öğrenciler daha 
başarılı olmuşlardır.

Eğitim kurumlarında başarılı 
olan öğrenciler, genel itibari 
ile orta ve üst gelirli ve iyi bir 
eğitime sahip olan ailelerin 
çocuklarıdır. Ailenin sosyo-e-
konomik durumu, çocuğun 
geleceği hakkında belli ipuçları 
vermektedir. Örneğin ailesi işçi 
olan bir çocuğun ileride işçi 
olma olasılığı, anne veya baba-
sı yüksek öğrenim görmüş bir 
çocuğun işçi olma ihtima-
linden çok daha yüksektir. 
Akademisyen ebeveynlerin 
çocuklarının ileride akademik 
eğitim alma şansı ise, bir işci 
cocuğuna oranla çok daha 
olasıdır. 

Çevremiz, zekamız kadar 
geleceğimizi de belirleyen bir 
unsurdur. Eğitimli ve eko-
nomik gücü olan bir ailenin 

Eğ
iti

m

Fuat Köçer
Eğitimci

Pygmalion 
Etkisi

"Bir adama kırk gün deli dersen 
deli olur."  ya da "Aklıma gelen ba-
şıma geldi." atasözlerini bilmeye-
niniz yoktur. Bu sözleri şu şekilde 

tanımlayabiliriz; Sürekli telkinle 
bir kişinin bilinç altına bir takım 

duygu ve inançları yerleştirip, 
gerçekten öyle olmasını sağlaya-

biliriz. Bu atasözlerini fazla ciddiye 
almayıp, bir safsata'dan ibaret 

olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. 
Yanılıyorsunuz, atalarımızın bu 

öngörüsü bilimsel olarak kanıt-
lanmış bir gerçekten ibarettir. 
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hem kendileri inanmış, hem 
de onu inandırmışlardır. 
Burada kendini gerçekleştiren 
bir kehanet söz konusudur. 
Başarılı bir bireyin başarısız 
olacağına hem siz inanıp hem 
de onu inandırma "kehane-
tinde" bulunursanız, başarıyı 
yakalaması imkansızdır. 

Bu tez tam tersi durum için de 
geçerlidir. Çocuklarınıza inanın 
ve güvenin. Siz onlara inanıp 
güvendiğiniz taktirde, onlar da 
kendine inanan ve güvenen 
bireyler olarak yetişeceklerdir.

Johann Wolfgang von Goet-
he’nin de ifade ettiği gibi; "Bir 
kişiye olduğu gibi davranırsa-
nız, olduğu gibi kalır. Ama ona 
olması gerektiği ve olabileceği 
şeymiş gibi davranırsanız, 
olması gereken ve olabileceği 
şey olur. "  

geleceğini kısıtlamış, aile de 
dünya görüşündeki cinsel 
ayrımcılıktan dolayı çocuğun 
geleceği adına beklenti çıtasını 
biraz daha düşürmüştür. Bu 
durumda çocuğun başarıya 
ulaşması imkansızdır. Ona 
çevresinde kimse inanmıyor-
ken, onun kendine inanması 
olası değildir! 

Aynı senaryoyu bir de farklı 
bir bakış açısı ile öngörelim; 
Anne ve babası akademisyen, 
belli bir yaşam standardına 
sahip, göçmen olmayan 
bir erkek çocuğundan yola 
çıkalım. Öğretmeni büyük 
ihtimalle şöyle bir yaklaşımda 
bulunacak; "Evet, notları şu an 
lise'ye geçiş için yeterli değil. 
Sanırım ergenliğin verdiği zor 
bir dönem geçiriyor. Normal-
de isterse yapabilir. Sonuçta 
doktor bir anne ve öğretmen 
bir babanın çocuğu." Anne - 
babası ise, şu şekilde düşün-
mektedir; "Önemli olan onun 
gerçekten mutlu olabileceği 
yolu seçmesi. Kendisi neyi ba-
sarabileceğine inanıyorsa, biz 
yanında destekçisi olacağız. 
Onun isterse başarabileceğini 
biliyoruz."

Anne ve babasının yanı sıra 
öğretmeninin de ona inanma-
sı, çocuğun iç motivasyonunu 
büyük ihtimalle arttıracak, şu 
an notları yetmese dahi, ileride 
akademik bir eğitim alma 
şansını yükselecektir. Çünkü 
üzerinde herhangi bir baskı 
hissetmemektedir ve çevre-
sindekiler onun zeki olduğuna 

"pygmalion etkisi" 
kişinin, bir süre sonra 
başkalarının ona 
ilişkin beklentilerine 
denk düşen 
davranışlar 
sergilemesi

Yasemin 
Schreiber Pekin’den

İsimli Roman

Zürich’te doktor ve psikoterapist olarak çalışan 
dergimiz yazarlarından Yasemin Schreiber Pe-
kin’in "Pișmiș Tavuk, Dobrowsky’ye ne oldu?" 

isimli romanı okuyucuları ile buluştu.

Dileyenler kitabi , www.books.ch ya da www.orell-
fuessli.ch üzerinden basılı kitap ya da e-kitap olarak 
ısmarlayabilirler.

Yazar yapıtı ile ilgili olarak; "Yaşam ne getirirse 
getirsin, gülme yeteneğinin gücüne inandığımdan, 
yazılarımda kara mizah üslubunu büyük bir zevkle 
kullanıyorum. Șahsi ve mesleki deneyimlerim-
den yola çıkarak hazırladığım harmanı güldürücü, 
sürükleyici, aynı zamanda düșündürücü bir șekilde 
sunmaya özen gösteriyorum okuyucuya." diyor.

Gülsem mi ağlasam mı dedirten talihsizlikler, birbi-
rini kovalayan yanlıș anlașılmalar, içinden çıkılmaz 
çaprașık olaylar, radikal çözüm yolları… "Pișmiș 
Tavuk, Dobrowsky’ ye ne oldu?" doktor ve psikotera-
pistler dünyasıyla ilgili bir kara mizah öyküsü. 

Yazar, mesleki ve şahsi deneyimlerinden yola çıkarak 
hazırladığı güldürücü, düșündürücü ve sürükleyici bir 
harmanı, büyük bir zevkle sunuyor okuyucusuna.

14 yaşından bu yana İsviçre’de yaşayan Yasemin 
Schreiber Pekin, Afrika ülkelerinde ve Bangladeș’te 
de doktorluk yaptı. 
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 Öncelikle kendinizden 
bahsedebilir misiniz?

İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik 
bölümünde ve Kimya bölümünde 
çift lisans (ÇAP) yaparak mezun 
oldum. Yüksek lisans ve dok-
tora eğitimlerini İTÜ Moleküler 
Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji 
bölümünde tamamladım. Daha 
sonra 2 yıl kadar özel bir üniversi-
tede Biyomedikal Mühendisliği’nde 
Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptıktan 
sonra, başka bir özel üniversite-
ye geçtim.1 yıldır Beslenme ve 
Diyetetik bölümünde Dr. Öğr. Üyesi 
kadrosunda görev yapmaktayım. 
Sağlık üzerine çalışmalarımı, 
lisans öğrenciliğinden bu yana 
yaklaşık olarak 15 yıldır sürdür-
mekteyim.

Devitale Splus son dönemler-
de kendinden söz ettiren bir 

ürün. Başta sedef hastalıkları 
olmak üzere; kabızlık, reflü, 

egzama, Ankilozan Spon-
dilit, Ichthyosis Vulgaris,  
vitiligo, MS (Multiple 
Skleroz), KOAH, Ro-
matoid Artrit, Lupus, 
Tip 1 ve Tip 2 diyabet 
dahil birçok otoimmün 
ve sindirim sistemi 

kaynaklı hastalığın 
tedavisinde önemli bir rol 

oynayan Devitale Splus’un, 
sağlıklı insanların da kullana-

bileceği, kortizon içermeyen bir 
ürün olduğu ifade ediliyor.

Yıllardır tedavi olan ancak kesin bir sonuç elde edeme-
yen sedef hastaları başta olmak üzere birçok hasta için 
bir umut olan bu ürüne dair merak ettiklerimizi, ürünü 
geliştirenlerden biri olan Dr. Erdem Tezcan’a sorduk;

Ta
nı

tım
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 Devitale Splus isimli 
bir ürün ürettiniz. Daha 
çok hangi hastalıklara iyi 
geliyor Devitale Splus? 

Devitale Splus, içerdiği doğal 
bileşenler ile her yaştan 
insanın rahatlıkla kullana-
bileceği sıvı formda gıda 
"Takviye Edici Gıda" statü-
sünde bir üründür. Bağışıklık 
sisteminin normal düzeyinin 
dışında çalışması, birçok 
hastalığın ortaya çıkmasında 
önemli faktörlerin başında 
gelmektedir. Vücudumuzun 
en büyük organı ve aynı 
zamanda bağışıklık sistemi 
hücrelerinin %70’ini barındı-
ran bağırsaklarımızdır. 

Ürünümüzün içeriğinde 
bulunan Akasya Gamı prebi-
yotik etki yaparak bağırsak 
florasındaki faydalı bakteri-
lerin oranını arttırır. Bağırsak 
florasının düzenlenmesine 
bağlı olarak bağırsak has-
talıklarına ilaveten bağırsak 
floramızla çok yakın ilişkide 
olan bağışıklık sistemine bağlı 
hastalıklarla da mücadelede 
önemli rol oynar. Düzenli 
kullanım sağlandığı taktirde 
kabızlık, reflü, sedef, egzama, 
Ankilozan Spondilit, Ichthyosis 
Vulgaris,  vitiligo, MS (Multiple 
Skleroz), KOAH, Romatoid 
Artrit, Lupus, Tip 1 ve Tip 2 
diyabet gibi sindirim sistemi ve 
immün kaynaklı hastalıkların 
tedavi sürecinde önemli bir 
destekleyici rol oynar. 

 Devitale Splus’u nasıl 
geliştirdiniz?

Ürünümüz, 15 yıldır 
üniversitelerde ve sonrasında 
kurduğumuz YUTEG isimli 
firmamızda gerçekleştirilen 
ARGE çalışmaları sonucu 
geliştirilmiştir. Şu an 
firmamız bünyesinde 
üniversiteden akademisyen, 
moleküler biyoloji ve 
genetik, biyomühendislik 
ve biyoteknoloji alanlarında 
uzman ekibimizle ARGE 
çalışmaları yapmaktayız.

 Ürününüzün içeriğin-
den bahsedebilir misiniz?

Ürünümüz sıvı formda takviye 
edici gıda olup akasya gamı, 
C vitamini ve L-Karnitin içer-
mektedir. Ürünümüz içerisinde 
miktar olarak en çok bulunan 
bileşen Akasya Gamı’dır. Akas-
ya Gamı, polimerik yapıda bir 
doğal bileşen olup bağırsak flo-
ramızda prebiyotik etki yapar. 
Vücut tarafından sindirilmeyen 
akasya gamı bağırsaklara 
ulaştığında bağırsak floramız-
daki bakterilerce sindirilerek 
bakterilerin çoğalmasını sağlar. 
Faydalı bakterilerin çoğalma 
hızının zararlı bakterilerden ve 
küflerden daha yüksek olması 
ve zararlı mikroorganizmaların 
bağışıklık sistemi sayesinde 
baskılanması nedeniyle, faydalı 
bakteriler zararlılara kıyasla 
daha çok çoğalıp oranları artar. 
Böylece akasya gamı saye-
sinde bağırsağımızdaki faydalı 
bakterilerin oranı artar. Akasya 
gamı ile sedef tedavisine 
yönelik bilimsel çalışmalar da 
mevcuttur.

Ürünümüzün bir diğer bileşeni 
bağışıklık sistemini güçlendi-

ren ve düzenleyen C Vitami-
nidir. Vitamin C besinler ara-
cılığıyla alınan, vücudumuzun 
önemli bir bağışıklık sistemi 
güçlendiricisi olarak bilinir. 
Diş, diş eti, cilt ve saçlarla ilgili 
birçok hastalığın sebebi C Vi-
tamini eksikliği olabilmektedir. 
Sedef gibi bağışıklık sistemi 
temelli hastalıkların tedavisi 
için C vitamininin kullanımı 
üzerinde literatürde birçok 
çalışma olup, C vitamini ile 
birlikte faydalı dozda akasya 
gamının birlikte alımı ilk defa 
bizim ürünümüzde gerçekleş-
mektedir. Bu nedenle, ürünü-
müz piyasada bulunan diğer 
C vitamini içerikli ürünlerden 
çok daha etkilidir.

Ürünümüzdeki bir diğer içerik 
ise, BT vitamini olarak da 
bilinen L-Karnitin’dir. L-Karni-
tin vücudun kas, kalp, beyin ve 
sperm hücrelerinde sakla-
nan bir vitamindir. Gerektiği 
ölçüde besinden alınamayan 
L-Karnitin eksikliğinde gıda 
yoluyla aldığımız birçok yağ 
mitokondriye ulaşamaz ve 
vücutta enerjiye dönüşemez. 
Genellikle sporcu beslenme-
lerinde bulunan L Karnitin 

bizim ürünümüzdeki kullanımı 
spor amaçlı olmayıp çok az 
miktarda stabilizan olarak 
kullanılmıştır. Ürünümüzün 
esas bileşiği akasya gamı ve C 
vitaminidir. 

 Ürünün kullanımı nasıl 
oluyor?

Ürünümüz sıvı içeren bir şişe 
ile toz içeren bir paketten 
oluşmaktadır. Öncelikle, sıvı 
içerisine toz bileşen dökülüp 
iyice karıştırıldıktan sonra 
kırmızı rengi alana kadar 1 
saat oda sıcaklığında bekletilir. 
Ürün artık tüketilmeye hazırdır. 
Kullanıma hazır hale gelen 
ürün buzdolabında saklanılır. 
Yetişkinler için kullanım dozu 
aç karna sabah 10ml ve ak-
şam 10ml olmak üzere günlük 
toplam 20ml’dir. 

 Yan etkileri oluyor 
mu?

Ürün bağırsak florasını 
düzenlediği için kullanımın ilk 
günlerinde şiddetli olmayan 
ishal yapmaktadır. Bağırsak 
florası düzelene kadar bu 
hafif ishal devam etmektedir. 
Vücudun ve bağırsak florasının 
ürüne alışmasının ardından 
ishal kesilmektedir. Ürünün 
en az 3 ay düzenli olarak 
kullanmasını tavsiye ediyoruz. 
İlk etkiler 3 ay içerisinde göz-
lenip, hastalığın şiddetine göre 
kullanım süresi 6 aya kadar 
uzayabilmektedir.

 Ürünü kullanmanın 
riskleri var mı?

Ürünün hamileler ve emziren-
ler üzerindeki etkisi araştı-
rılmadığı için bu dönemdeki 
bayanların doktora danışma-
dan kullanımını önermiyoruz. 

Devitale Splus isimli ürünü 
edinmek isteyenler, İsviçre 
distribütörü Münir YILMAZ ile 
079 611 17 84 numaralı tele-
fondan irtibata geçebilirler.

Dileyenler, www.devitale.ch 
adresinden ürünle ilgili daha 
fazla bilgi edinebilirler.
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İsviçre’de KMU (küçük ve orta işletme) ve aile firması 
sahipleri, çalışanları için ALV işsizlik sigortası primi 
yatırmak zorundalar. Bu durum aynı zamanda 

firmada çalışan aile üyeleri veya eşler için de geçerli. 
Ancak yeterli gelir yoksa ve akrabalar işten çıkarılmak 
zorundalarsa, kötüye kullanım potansiyeli nedeniyle, 
işsizlik kasası işsizilik ödemesi yapmayı reddediyor. 

İsviçre’de binlerce kişi bu durumdan etkilenirlerken, 
genellikle bunun farkında değiller. Unia İşsizlik Sigortası 
Fonu’na göre bunun sebebi; çalışan olan eşlerin şirket 
kararlarında büyük etkiye sahip olmaları. Yani ortada 
kayda değer bir suistimal potansiyeli olabilir. Maddi 
olarak kötüye gidildiğinde eş işten çıkartılarak, giderleri 
karşılayabilmek için işsizlik fonundan yararlanılabilir. 
İşler iyiye gittiğinde ise ortaklığı basitçe yenileyebilir. 

GmbH’lı bir serbest meslek erbabının veya aile işinde 
çalışan bir eşin işsizlik ödeneğinden yararlanma olanağı 
neredeyse yok. Buna rağmen hala para yatırmak 
zorundalar. 

Hizmetlerini Luzern’e 
bağlı Altbüron 
yerleşkesinde 

sürdüren Derman 
Kebap Produktions AG, 
kuruluşunun 15’inci yılı 
vesilesi ile bir kutlama 
etkinliği düzenledi.

Oensingen’de bulunan 
Bienkensaal’de düzenlenen 
kutlamaya, başta 
gastronomi sektöründe 
yer edinenler olmak üzere, 
çeşitli çevrelerden birçok 
kişi katıldı.

İsmail Ataş’ın 
sunuculuğunda, saat 20.00 
ile 02.00 saatleri arasında 
gerçekleşen kutlama, 
Kebap Produktions AG 
yetkilisi Ali Derman Sezer’in 
açılış konuşması ile başladı. 

Kuruluş aşamasında zorlu 
süreçlerden geçtiklerini 
anlatan Ali Derman Sezer, 
çalışmalarının meyve 
verdiğini ve şu anda 
çok farklı bir noktada 
olduklarını söyledi. Bu 

süreçte kendilerine destek 
sunan işyeri sahiplerine ve 
dostlarına teşekkür eden 
Sezer, bundan sonraki 
çalışmalarında da kalite 
öncelikli hizmetler sunmaya 
devam edeceklerini aktardı.

Daha sonra sahne alan 
katılımcıların bir kısmı 
tek tek söz alarak Kebap 
Produktions AG ile birlikte 
çalışmanın avantajlarından 
bahsettiler ve iyi dilek 
temennilerinde bulundular.

Kutlamaya, Federal 
Parlamento üyesi Sibel 
Arslan ile İyi Birlik 
temcilcileri de katıldı. Sibel 
Arslan burada yaptığı 
konuşmada, ortaya çıkan 
her başarının toplum 
adına önemli olduğunu ve 
toplumun başarısı olduğunu 
vurguladı ve dayanışmanın 
öneminden bahsetti.

Yemekli ve müzikli olan 
kutlama geç saatlere kadar 
devam etti.

Jürg Grossen: 

"Bu durum böyle devam edemez."
Bu adaletsiz düzenleme uzun süredir Federal 
Parlamento’yu ve GLP-Başkanı Jürg Grossen’i meşgul 
ediyor. Grossen, Parlamento’da şu ana kadar iki girişim 
başlattı. Her ne kadar Grossen, Federal Parlamento’ya 
bu sorunun çözümü için çağrılar yapmış olsa da şimdiye 
kadar bir sonuç elde edilmiş değil. Grossen bu sorunun 
çözülmesi gerektiğini savunuyor ve  "Ya bundan 
etkilenenler ALV’ye ödeme yapmayacaklar ya da farklı 
bir yol bulunacak. Bu durum böyle devam edemez." 
diyor.
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Turan 
Talay

İsviçre’de, son dönemlerde 
Türkiyelilerin bal arıcılığı ile ilgili 
çalışmalarında artışlar göze 
çarpıyor. HaberPodium olarak bu 
konuda daha önce de bir röportaj 
yapmış, Türkiyelilerin buradaki 
bal arıcılığı ile ilgili çalışmalarını 
gündeme getirmiştik.

Bu ayki sayımızda ise, bu kez de 
Turan Talay ile İsviçre’de yaptığı 
bal arıcılığı çalışmaları üzerine 
konuştuk. 
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10 yıldır İsviçre’de yaşayan Turan Ta-
lay’ın bal arıcılığı konusundaki deneyim 
ve birikimleri Türkiye’ye dayanıyor. Bal 
arıcılığına olan ilgisinin çocukluğuna 
uzandığını söyleyen Talay, arıcılığa abi-
sinin sayesinde merak saldığını belirti-
yor ve şunları anlatıyor;

"Abim 60’lı yıllarda Erzincan’a bağlı 
köylerde ilkokul öğretmenliği yapıyordu. 
Ben de o sıra ilkokulu onun yanında 
okuyordum. 2’nci sınıfa geçtiğimde 
abim bir kovan bal arısı aldı. Kara 
kovan arılarıydı bunlar. 500 metre 
öteden okulun bahçesine getirmiştik. 
Taşıma durumlarında geri gitmemesi 
için arının hapsedilmesi gerekirmiş. 
Arıyı hapsettik kovana ama gübre ile 
sıvadığımız yeri delip çıkıyor yine. Abim 
deliği daha sıkı kapatmam gerektiğini 
söyleyince iyice kapattım deliği. Akşam 
olunca açtık kovanı, baktık ki arıların 
hepsi havasızlıktan kırılmış. Peteklerin 
içi yavrularla dolu ama. Yavruları 
kurtarmak için o petekleri başka bir 
kovana aktardık. İğneyle kuyu kazar 
gibi arıcılığı öğrenmeye çalışıyorduk. 
Yardımcı olabilecek herhangi bir kitap 
ya da bilgi de yok... O zaman abim şöyle 
demişti; "Bir kovanı söndürdük ama 
mükemmel bir tecrübe edindik." Sonra 
abimle yazları Kemah bölgesindeki 
yaylalara gitmeye başladık. Daha önce 
arıcılık yapanlarla sohbetler ediyor, 
öğreniyorduk artık. Kovanlarımızın 
sayısı 20’ye çıkmıştı."

 Burada yeniden arıcılığa 
başlamanız nasıl oldu?

Ben İsviçre’ye ilticacı ola-
rak geldim ve iltica sürecim 
yaklaşık 5 yıl sürdü. Bu arada 
iş de bulmuş çalışıyordum. 
Sonra hem çalışıp hem de hobi 
olarak arıcılık yapayım dedim 
ve eşimle birlikte internetten 
gerekli izinlerle ilgili araştırma-
lar yapmaya başladık. Sonra da 
ilgili kurumu arayıp bilgi aldık. 
Bir sonraki aşamada ise, Basel 
bölgesinde arıcılık yapan İbra-
him Gezer ile görüştüm. Arıcılık 
yapmak istediğimi söyleyince 
bana altı çerçevelik bir kovan 
hediye etti. Ancak kovanın 
anası yoktu. Bir de ana istedim; 
"Anayı da sen bul" dedi bana. 
(gülüyor) Arıları aldık getirdik. 
Arıcılık merkezlerini ve ana 
arı üretim yerlerini aramaya 
başladım bu kez de. Uri’de bir 
arıcı ile iletişim kurduk. Arayıp 
3 ana arı istedik ondan. İbrahim 
amcadan aldığım 6 çerçevelik 
kovanı, 2’şer çerçeve şeklinde 
3’e böldüm, her birine birer 
ana arı koydum. Bir kovanı bu 
şekilde üç kovana çıkardım 
yani. Her bir kovan kışa 8-9 
çerçeve ile girdi. Bahar döne-
minde onları yeniden bölüp 
kovan sayısını 15’e çıkardım bu 
kez de. Normalde sonbaharda 
yapılır bu ama bal alma derdim 
olmadığı için bahar döneminde 
yaptım bunu. Bahar döneminde 
daha da çoğalır arılar. Buna 
rağmen o 15 kovan arıdan, kısa 
sürede 120 kilo bal aldım. Hiç 
beklemediğim şekilde verimli 
geçmişti, şaşırdım kaldım. Öyle 
devam etti sonra.

 Türkiye’deki arıcılık ile bu-
rada yapılan arıcılık arasında 
farklar var mı?

Bal arıcılığını burada mükem-
mel yapıyorlar. Bilgi ve teknik 
olarak çok ilerideler. Buradaki 
arıcıların büyük bir çoğunluğu 
aynı zamanda biyolog. Eğitimini 
almış, kurslarını almış adamlar. 
Burada sadece bal üretilmiyor, 
polen, propolis türü şeyler de 
üretiliyor. Türkiye’deki arıcı-
ların %90’ı bunları üretmez 
pek. Buradakilerin hepsi üretir 
bunları. Propolis, bir ilacın 
fabrikada işlendiği gibi işleniyor 
burada ve insan vücuduna çok 
büyük faydaları var. Özellikle de 
solunum sistemine… Polende 
ise B1, B6, B12 gibi vitaminler 
mevcut. Protein kaynağıdır. 
Genel olarak; "İsviçre iklimi bal 
arıcılığı için soğuk, Türkiye gibi 
sıcak değil. Çiçek çeşitliliği de 
çok fazla değil." şeklinde düşü-
nüyor, çok fazla bal olacağını 
tahmin etmiyordum. Ancak 
tam tersine, meğer burada arı-
cılık için mükemmel olanaklar 
varmış. Yeşil doğa, yağmur ve 
güneş var burada. Bunların 
olduğu yerde sürekli çiçek olur. 
Arılar ise sürekli olarak bal 
özümsemesi yaparlar. Yağmur 
sonrasında 20-25 derecelik 
bir sıcak olduğunda çiçekler 
tekrar tekrar canlanıyor ve 
arıların bal özümsemesi artıyor. 
Çam, ıhlamur, akasya, kiraz, 
elma ağaçları çok fazla burada. 
Arılar bu ağaçlardan öz almayı 
severler. Bu koşullarda burada 
da bal arıcılığına devam etmek 
cazip geldi bana.

Turan Talay İsviçre’de 3 yıldır bal arıcılığı 
yapıyor ve şu an toplamda 20 arı kovanı 
bulunuyor. 
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 Burada, arıcılıkla ilgili 
yeni şeyler öğrendiniz söyle-
nebilir mi?

Aslında Türkiye’deyken bu işi 
çok iyi bildiğimi sanıyordum 
ama aslında arıcılığı pek de 
bilmiyormuşum. İyi bir ana arı 
nasıl yetiştirilir diye düşünüyor, 
ilginç denemeler yapıyordum 
o sıra. Yaptıklarımızı yanlış 
yapıyormuşuz meğerse. Asıl 
arıcılığı burada öğrendim 
diyebilirim. Kendi kendime 
öğrenip uyguluyorum bazı 
şeyleri. Mesela arıcılıkla ilgili 
videolar izliyorum, internette 
çok fazla bilgi var artık. 
Uygulamaları bire bir izleyip 
anlamaya çalışıyorum. Hergün 
yeni birşey öğreniyorum 
desem yeridir. Arıcılık yapma 
konusunda mükemmel 
olmasa da asgari bir bilgiye 
sahibim diyebilirim. Çok özel 
bir ilgim var bu alana.

 İsviçre’de arıcılık yapma-
nın zorlukları oluyor mu?

Şu ana kadar pek bir zorluk 
yaşamadım doğrusu. İlaç ve 
malzeme bulma konusunda 
da sıkıntı yaşamıyorum. Belki 
ürünü pazarlamada zorluklar 
olabilir, bilemiyorum. Bunu da 
araştırıyoruz şu an. Bal alıp 
satacak yerler bulabilirsem 
kovanların sayısını 100’e ya da 
150’ye çıkarabilirim. 

 Kristalize olan bala dair 
söylemlere ne diyorsunuz 
peki?

Türkiye’de bal kristalize 
olduğunda şekerli bal diye 
yemezler genelde. Arılara 
şeker yedirilmiş derler. Oysaki 
her kristalize olan bal şeker 
değildir. Bunu anlamanın 
yolları var tabi; şeker verilen 
bal donar, yenildiği zaman kitir 
kitir ses gelir ağızda ve kendini 
belli eder. O balı sıcak bir kaba 
koyduğunuzda erimez pek. 
Ama gerçek balı 30 derece 
sıcaklığında olan suya koydu-
ğunuzda erir. Aslında kristalize 
olan bal çok kaliteli bir baldır 
ve vitamin oranı daha fazladır. 
Bunun temel sebebi ise, bu 
balda bulunan polen oranın 
yüksek olmasıdır. Polenin çok 
fazla olduğu bal genellikle kris-
talize olur. İsviçreliler bunun 
farkındalar. O yüzden de Coop 

 Neden?

Burada normalde bal sağımını 
yılda üç defa yapıyorlar ama 
ben sadece bir kez yapıyorum. 
Kovandaki bal oranı daha fazla 
ve daha lezzetli oluyor çünkü. 
Diğer yandan sıcakların etkisi 
ile buharlaşma olsun, baldaki 
su oranı azalsın diye...  Baldaki 
su oranı düşük olan bal daha 
katı ve leziz oluyor.

 Türkiye’deki balın tadı ile 
buradaki arasında fark var 
mı?

Buradaki balın tadı biraz daha 
farklı tabi. Burada ıhlamur 
ağaçları daha ağırlıkta. 
Türkiye’de ise daha çok cam 
ağaçları yaygın. Türkiye’deki 
baldan hafif çam kokusu 
gelir. Aroma olarak farklılıklar 
bulunuyor. 

 İlkim nasıl etkiliyor 
arıcılığı?

Türkiye’de üretilen bal buraya 
göre biraz daha katıdır. Kara-
sal iklim etkisi ile buraya göre 
daha fazla güneşli ve sıcak 
orası. Yağmur daha az yağar 
ve iklim kurudur. Burası ise 
genellikle yağmurlu geçiyor. 
Dolayısı ile gelen bal bura-
daki kadar sulu olmuyor, su 
oranı düşük oluyor. Bir de 
sıcak olduğu için kovan içinde 
buharlaşma oranı yüksek. 
Balda normalde %18 oranında 
su olması gerekiyor. Türkiye’de 
bu oran %15’e kadar düşebili-
yor. Buradaki ballarda ise %20 
civarında su oranı bulunuyor. 
Geçen yıl Türkiye’deki bala 
benzer bir üretim yaptım bura-
da. Balın sağımını geç yaptım. 
Herkes Temmuz’un 15’inde 
bal sağımı yaparken ben 
Ağustos ortasında yaptım.

Türkiye’deyken bu 
işi çok iyi bildiğimi 

sanıyordum 
ama aslında 

arıcılığı pek de 
bilmiyormuşum. 
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diye düşünüyor, 
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yapıyordum o 
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ve Migros’lar beyaz ballarla do-
ludur. Kristalize olan bal ile ilgili 
olan bu bilgiyi Türkiye’deyken 
ben de bilmiyordum, burada 
öğrendim bunu.

 Arıların bakımını nasıl 
yapıyorsunuz?

Rutin kontroller yapılıyor 
hep. Kısa bir süre önce sağlık 
kurumundan yetkililer geldi ve 
bütün petekleri kontrol ettiler. 
Gözeneklerin içine baktılar 
tek tek. Kurtçuklara, larvalara 
baktılar. Sürekli olarak gö-
zenekleri kürdanla kontrol edi-
yorum, kurtçuksa çıkarıyorum 
hemen. Hastalık olmaması 
için önlemler alıyorum. Aksi 
halde en ufak bir hastalıktan 
tüm arılar ölebilir.

 Arılarda sizi en çok 
şaşırtan şey ne oldu?

Aralarında mükemmel bir iş 
bölümü var. Mesela, boş gelen 
bir arı, yanlışlıkla başka bir 
kovana girerse ya da yağma 
amacıyla gelirse o kovanın 
arıları onu içeriye sokmazlar. 
Kapıda kovanın bekçileri, 
koruyucuları vardır. Gelen 
arının etrafını sarar, onu ku-
şatır dışarı atarlar. Ancak o arı 
polenle ya da bol miktarda bal 
ile geliyorsa o zaman içeriye 
alıyorlar onu. Neden? Çünkü 
"yağmaya gelmiyor, bizim 
yiyeceğimizi yemeye gelmiyor, 
yiyeceğini beraberine getiriyor" 

diye düşünüyor arılar. O 
zaman içeriye bırakıyorlar. 
Yani arılar kendi çıkarlarının 
farkındalar. Bu durum beni çok 
şaşırttı mesela. 

 Bal dönemine yönelik 
hazırlıklarınızdan bahsede-
lim biraz da...

Bu yıl arıların en az 10 tane-
sinden, 60’ar kilo bal almayı 
hedefliyorum. Potansiyel 
sürekli artıyor. Çünkü arıyı kışa 
çok güçlü hazırlıyorum. Her 
kovana 10 çerçeve koyuyo-
rum. Her kovan içinde 15 bin 
arı olacak. 15 bin arı ile kışa gi-
ren bir koloni asla ölmez. Ana 
arı ise bal üretimini bala ve 
polene göre yapıyor. Eğer işçi 
arıların kapasiteleri varsa ana 
arı bunu görür ve daha çok 
üretmeye başlar. Göremezse 
de üretim yapmaz. Yani bal ve 
polen stokuna göre hesaplı, 
matematiksel iş yapıyor ana 
arı. Arıcılıkta temel direk ana 
arıdır yani. Normal bir ana arı 
günde ortalama 1000-1200 
yavru yapar.  Ama güçlü bir 
ana ise 1700-1800 yavru 
yapar. Bu, kovanların hızlı 
çoğalması anlamına gelir.

Eğer arıcı, mevsiminde bal al-
mak istiyorsa Haziran’a kadar 
arıyı güçlendirmek zorundadır. 
Haziran geldiğinde ise arıları 
iyi gözlemlemek gerekir. 
Örneğin kovan içinde 100 bin 
arı varsa, bu 100 bin arının 70 

bininin dışarıya gidip polen 
getirmesi gerekir. İşçi arının 
gözenekten çıkma süresi 21 
gündür. Çıktıktan sonra 21 
gün de içeride çalışır, hiç dışarı 
çıkmaz bu genç arılar. İçerdeki 
işleri yapan bu genç işçi arılar 
aynı zamanda ana arı sütünün 
üretimini de yaparlar.Bunu da 
bal ve polen yiyerek yapar-
lar ama. Dolayısı ile 50 bin 
arı kovandaki balı ve poleni 
yerse bal stoku oluşmaz. Bu 
durumda arıyı bal mevsimine 
iyi hazırlamalı. Ana arının 
matematiksel hesabını arıcının 
da mevsime göre yapması 
gerekir. Böylece kovanlarda 
bal stokları olabilir.

 Son bir soru... Kendi 
açınızdan bal arıcılığını İs-
viçre’de daha da geliştirmek 
gibi bir hedefiniz var mı?

İsviçre’de arıcıların büyük ço-
ğunluğunun 40 ya da 50 kovanı 
vardır. Fazlası olmaz pek, bu 

sayıyı yeterli görürler. 
Çoğu hobi amaçlı yapıyor bu işi. 
Ancak Tessin tarafında birinin 
150 kovanının olduğu söyle-
niyor. Bir de İbrahim Gezer’in 
çocuklarının çok kovanları var. 
İstesem 100-150 kovana çıka-
rabilirim ama iyi düşünmem 
gerekiyor, çünkü çok zor bir iş 
bu. Sürekli bakım yapmak ve il-
gilenmek gerekiyor. En ufak bir 
hastalık tüm arıları öldürebilir 
mesela. Yorucu ve yıpratıcı.  
Arılarla birlikte sürekli çalışıp 
bakımlarını yapmam gerekiyor. 
Bir de yer olması lazım tabi 
ki. Kapalı, hijyenik bir çalışma 
alanının da olması şart. Bu 
olanaklarım yok şu an. Yakın 
zamanda emekli olacağım. 
Arıcılıkla ilgili olanlar ya da bu 
işten anlayanlar varsa daha da 
geliştirebiliriz bunu. Bir başına 
yapılacak şeyler değil bunlar, 
bir ekip çalışması olmalı. 5-6 
kişi olursa bu iş daha da kolay 
olur. Kovanlar İsviçre’nin 3-4 
ayrı bölgesine konulmalı. Ak-
lımda böyle birşey var ama şu 
ana kadar bu işi birlikte yapa-
bileceğim kimseyi bulamadım. 
İlgilenenlere arıcılık konusunda 
bilgiler aktarıp onları eğitebili-
rim. Hatta kovan bile verebili-
rim. Olanaklarımız çok.

Turan Talay ile birlikte arıcılık 
yapmak isteyenler ya da bal 
edinmek isteyenler, 078 815 80 
61 numaralı telefondan kendisi 
ile iletişime geçebilirler.

Bu yıl arıların 
en az 10 

tanesinden, 60’ar 
kilo bal almayı 
hedefliyorum. 

Çünkü arıyı 
kışa çok güçlü 

hazırlıyorum. Her 
kovana 10 çerçeve 
koyuyorum. Her 

kovan içinde 15 bin 
arı olacak. 15 bin 

arı ile kışa giren bir 
koloni asla ölmez. 

İsviçre’de 
arıcıların büyük 

çoğunluğunun 40 
ya da 50 kovanı 
vardır. Fazlası 
olmaz pek, bu 
sayıyı yeterli 

görürler. 
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% 37
Üçte birinden 
fazlası 
çalışmıyor
Üçte biri (% 27) mesleki 
vasıfının altındaki işlerde 
çalışıyor.Yaklaşık üçte biri 
kendi mesleki vasıfına uygun 
işlerde çalışıyor, ancak çalışma 
koşulları kötü ve güvencesiz. 

% 10
mesleki vasıfına 
uygun ve 
güvenli işlerde 
çalışıyor
Tüm çalışanlar yarı zamanlı 
ve birkaç istisna dışında süreli 
sözleşme ile çalışıyorlar. 

Göçmen kadınların çoğu 
ya işsiz, ya kendi  mesleki 

Dünyada erkeklerden daha 
fazla kadınlar göç ediyor. 

İşgücü piyasasındaki 
eşitsiz şartlar ve var olan 

kaynakların eşitsiz dağıtımı 
nedeniyle, yoksulluğun 

kadınlaştırıldığından söz 
edilebilir. Kadın olmak 

ve yabancı olmak belirli 
dışlamaları da beraberine 

getiriyor.

Göçmen kadınlar iş 
dünyasında kadın ve 

yabancı olarak çok 
zorluk yaşıyorlar. 

Göçmen ve kadın olarak 
çifte ayrımcılığa maruz 

kalıyorlar. Yvonne Riaño 
und Nadia Baghdadi 2004 

yılda yaptıkları araştırmada, 
latin amerikalı ve 

müslüman mesleki vasıfı 
olan göçmen kadınların 

meslek yaşamına entegre 
olmasını araştırdılar. Bu 

araştırmanın sonuçlarına 
göre:

vasıflarının altındaki işlerde 
veya güvencesiz işlerde 
çalışıyorlar. Genellikle 
gastronomi, temizlik, 
perakende satış gibi düşük 
ücretli branşlarda ve ev 
temizliğinde çalışıyorlar.

Ayrıca, göçmen kadınların 
eğitimleri ve diplomalar 
İsviçre'de genellikle 
tanınmamaktadır. Bu nedenle, 
birçok vasıflı göçmen kadın, 
niteliklerinin altındaki 
işleri kabul etmek zorunda 
kalmaktadır. İşsiz ve yoksul 
göçmen kadınların sayısı 
orantısız bir şekilde fazla. 
Çalışanların çoğunluğuda 
düşük ücretli sektörlerde 
çalışmaktadırlar. Bu 
nedenlerden dolayı, göçmen 
kadınların grev yapmak için 
daha fazla nedenleri vardır 
ve 14 Haziran Kadın Grevine 
aktif olarak katılacaklardır. 
Yaşamın her alanında, göçmen 
kadınlara karşı ayrımcılık 
yapan uygulamalar ve yasalar 
sona ermelidir. 

Gü
nc

el

Emine Sarıaslan
Unia - Horizonte Redaksiyon Üyesi

emine.sariaslan@gmx.ch
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Tek düze bir beslenme programı yerine size sebzeleri 
farklı tariflerle tekrar keşfetmeye davet eder. Bununla bir-
likte kuru baklagilleri etkin kullanır, süt ürünleri tüketir ve 
arada bir de et tüketebilirsiniz. Zihninizi daha özgür kılar.

Çözünür lif içeren kuru baklagilleri fazlasıyla aldığınız; 
ceviz, kabak çekirdeği, fındık, keten tohumu, badem gibi 
yağlı tohumları tükettiğiniz için kalp sağlığınızı korursunuz. 

Örnek protein yumurta ile kahvaltılarınız çeşitlenir ve daha 
doyurucu olur.  Ara öğünlerle ve lifli beslenmenin etkisiyle 
tokluk hissi yüksektir.

Bu diyette her öğünde bitkisel kaynaklı besinler tüketilir. 
Aralıklı olarak et grubu besinlerin eklenmesi vitamin mi-
neral eksikliklerinin ortaya çıkmasını azaltır. Her koşulda 
demir ihtiyacını karşılamak için koyu yeşil yapraklı sebze-
ler tercih edilmeli, C vitamini içeren limon, biber, çilek gibi 
besinlerle demir emilimi arttırılmalıdır. 

Gerekli durumlarda takviye alınabilir.

Egzersiz programı ile birlikte desteklenen Flexitarian diyet 
yaklaşımının yaşam süresini uzatan; kalp hastalıkları, 
obezite ve Tip 2 diyabet riskini azaltan bir diyet olduğu 
söylenebilir. Kolesterol seviyesini dengeleyen bir diyet 
programı olması da bir diğer artısıdır. 

Kişiye özel planlanan, makro ve mikro besin öğeleri 
iyi ayarlanmış bir flexitarian  diyet programı sağlıklı ve 
sürdürülebilirdir.
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Flexitarian diyet, Dünya üzerinde en sağlıklı kabul edilen 
diyet yaklaşımlarından bir tanesi olarak gösteriliyor. 
Esnek vejetaryen veya yarı vejetaryen olarak  tanımlanan 

bu diyet metodu, vejetaryen beslenme şekline, aralıklı olarak et 
veya balık gibi protein kaynaklarının eklenmesi ile oluşan ama 
çoğunlukla sebze meyve ağırlıklı olan bir diyettir.

Örnek flexitarian diyet planı

KAHVALTI
Yumurta, Peynir

Tahıllı Ekmek
Bol Yeşillik 

Zeytin Veya Avokado

ARA ÖĞÜN
Meyve ve Fındık, Ceviz

ÖĞLEN
Zeytinyağlı Sebze Yemeği 

Kinoalı Yeşil Salata
Yoğurt 

ARA ÖĞÜN
Elma dilimleri üzerine şekersiz 

fıstık ezmesi

AKŞAM
Kuru fasulye 
Bulgur Pilavı 

Semizotlu Cacık  

ARA ÖĞÜN
Kefir Ve Kabak Çekirdeği

(Porsiyonlar kişiye özeldir.)

Dyt. Berna Danacı
dytbernadanaci@gmail.com
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Alışveriş için 
Almanya’ya giden 

İsviçreliler Alman Maliye 
Bakanı’nı bıktırdı. Bakan 

Olaf Scholz, İsviçre’den 
Almanya KDV’sini 

geri almak için asgari 
bir sınır belirlemeyi 

düşünüyor. 

Buna göre İsviçreliler 
gelecekte, KDV iade 

formuna damga 
basılabilmesi için, 

Almanya’da alışveriş 
yapılan dükkan başına 

175’er euroluk harcama 
yapmak zorunda 

kalacaklar. 

İsviçre’de en yüksek KDV oranı %7,7 iken 
Almanya’da bu oran genel olarak %19. Elbise, 
alkol, ilaç ya da eczane ürünleri için de geçerli 
olan bu vergi oranı, gıda veya kitap gibi belirli 
ürünler için ise %7.

Badische Zeitung’un bir haberine göre, 2017 
yılında yalnızca Lörrach'taki ana gümrük kapı-
sında 6,3 milyon adet "yeşil form" 130 gümrük 
memuru tarafından damgalandı. KDV’yi 
Almanya’dan geri almak için damgalanan bu 
yeşil form oranının diğer gümrük kapılarında 
daha fazla olduğu ifade ediliyor.

FDP Lörrach Milletvekili Dr. Christoph Hoff-
mann; "Singen'deki ana gümrük dairesinde; 
günlük 33.800 adet olmak üzere, 10.2 milyon 
yeşil iade formu damgalandı." diyerek yakın 
zamanda Alman Federal Meclisi'ne bir şika-
yette bulundu. 

Güncel olarak İsviçrelilerin KDV vergilerini 
geri alabilmeleri için, komşu ülkelerden en az 
şu oranda alışveriş yapmaları gerekiyor;

Fransa : 175 Euro

İtalya : 155 Euro

Avusturya : 75 Euro

İsviçrelilerin Almanya’da yaptıkları alışve-
riş için şu an itibarı ile herhangi bir alt sınır 
konulmuş değil.

Alman ekonomisi için zararlı 
olabilir
CDU’lu milletvekili Armin Schuster, Christoph 
Hoffmann’ın çıkışından rahatsız olduğunu ifa-
de ederken, Almanya’nın İsviçrelilere herhangi 
bir fiyat sınırı belirlenmesinin Alman ekono-
misine zarar vereceği uyarısında bulunuyor.

Zürich Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nda 
(ZHAW) ders veren Prof. Tilman Slembeck, 
Armin Schuster’in söylediklerine katılıyor ve; 
"Asgari bir alışveriş fiyatı sınırı ile birçok tüke-
tici Almanya’ya sıklıkla gitmeyecektir. Daha 
uzun aralıklarla, bir ya da birkaç defa alışveriş 
yapacaklardır."diyor.

Alman Hükümeti kararlı
Bu konuda Maliye Bakanlığı’nı görevlendiren 
Alman Hükümeti Hesap Denetleme Komisyo-
nu, asgari alışveriş fiyat sınırının konulmasını 
talep ediyor. Bu talep üçüncü kez gündeme 
gelirken, önceki defalarda reddedilmiş, oto-
matize bir prosedürün gümrük memurlarının 
işlerini hafifleteceği konusunda fikir birliği 
sağlanmıştı. Ancak gelinen aşamada, otoma-
tize prosedürler için gerekli olan teknolojinin 
geliştirilmesinin umulduğundan daha pahalı 
ve karmaşık olduğu anlaşıldı.

Konu önümüzdeki günlerde yeniden kamuo-
yunun gündemine gelecek.
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Romanları ve 
öyküleriyle özgün 
bir yer edinen, 
kitapları birçok 
dile çevrilip, 
antolojilerde yer 
alan, öykü ve 
romanları hakkında 
inceleme kitapları 
yazılan Suzan 
Samancı 10 yıldır 
İsviçre’nin Cenevre 
kentinde yaşıyor. 
İsviçre’de birçok 
edebi çalışmaya 
imza atan yazar 
Suzan Samancı ile 
buradaki yaşamını 
ve çalışmalarını 
konuştuk; 
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vermişseniz, bu iyi bir yazar 
olmanın ilk kuralıdır. Diyarba-
kır'da kahvaltıdan sonra hemen 
odama çekilirdim, akşama kadar, 
kitapların sayfalarında yolculuğa 
çıkardım. Parka gitmeye üşenen 
ve apartmanın girişinde top oyna-
yan çocuklara epeyce çıkışırdım. 
"Ma abla senin bu çalışmağın hiç 
bit mi?" diye seslenirlerdi bana. 
"Çocuklar!" diye seslendiğimde, 
kibarca çekip giderlerdi. Şimdi 
nasıl özlüyorum o gürültüyü; 
Cenevre gibi insanı çıldırtan 
bu sessizlikte. Tabii bu arada 
çekirdek aile dışında akrabalık 
ve arkadaşlık ilişkilerim yok 
denecek kadar az. Diyarbakır’daki 
yazma düzenim aynen devam 
ediyor ama. 

 İsviçre'ye gelişinizden sonra 
nasıl bir üretim içerisine girdi-
niz? Burada yaşamak edebiya-
tınıza nasıl yansıdı?

İsviçre'ye politik nedenlerle gel-
medim. Geliş nedenimi ve burada 
yaşadıklarımı ileride yazacağım. 
Farklı bir ülke, dil ve kültürün 
zorluğunu yaşamak, birçok 
kültürlere tanıklık etmek bana 
çok şey kattı elbette. Kalemimin 
oldukça özgürleştiğini ve kendimi 
özgür hissettiğimi söyleyebilirim. 
Yazmak için çok iyi bir atmosfer 
var burada. 2013'ten bu yana 
oldukça verimli çalışıyorum. Beş 
yılda beş kitap çıktı. "Ew jîn 'u 
Merê Bi maske" öykü kitabımı ve 
"Koca Karınlı Kent" adlı roma-
nımı burada yazdım.  Bir Kürtçe 
romanım ve öykü kitabım ise 
yayınlanmayı bekliyor. "Cenev-
re'de Sonbahar" adlı diaspora ro-
manımı da yayınevine gönderdim 
ve hâlâ dili üzerinde çalışıyorum. 
Ayrıca Kürtçe şiir dosyam da hep 
elimin altında.

 Burada size ilham veren şey 
nedir?

Edebiyat ve sanat alanı iki temel 
üzerinden yükselir; ya arınarak, 
etik, ahlak ve ilkelerinizle iç dün-
ya yapılanır ya da hayata meydan 
okuyarak, kural tanımayarak her 
şeyi hiçe sayarak, farklılık adına 
ortalığı toz duman ederek, hep 
maceralı bir yaşama gereksi-

 Doğup büyüdüğünüz kent 
olan Diyarbakır'dan sonra 
İsviçre'de yaşamak ne tür duy-
gular uyandırıyor?

Birkaç paragrafa sığmayacak 
denli önemli ve zor bir soru! 
Yaşamımı ikiye ayırmam gere-
kir… 2008’e kadar Diyarbakır’da 
geçen yıllar ve şu an Cenevre’deki 
yaşamım. 

İnsan yaşadığı coğrafyanın ve 
kentin bir yansıması olduğu gibi, 
yaratıcı gücü de bununla koşul-
lanır. Ağıtlar, yasaklar ve şiddetin 
olduğu, insanların silik bir tablo 
haline dönüştüğü, ölümlerin 
kanıksandığı, portakal ve biber 
gazı kokan sokaklarda, umudun 
yok olduğu bir yerden buraya 
geldim. Bu anlamda on yıldır 
İsviçre'de yaşamak, farklı dillerin 
ve kültürlerin bir aradalığını 
görmek çok şey verirken, acıtıyor 
da. Türkiye yüz yıldır darbelerle 
yönetilen ve demokrasi kültürünü 
oluşturamamış, farklılıklarıyla bir 
arada yaşamayı kabullenmeyen 
baskıcı bir ülke! Devlet baba ve 
itaat kültüründe hiçleştirilmiş, 
mutsuz ve travmatik toplumun 
yasaklarla, tabularla teyakkuz 
haline getirilmesi içler acısı bir 
durum. Öyle ki çocuklar resim 
derslerinde, güneş, bulut ve 
kuş çizmekten öte, tank, silah 
ve yerde yatan ölü insanları 
çiziyor. 26 kantondan oluşan, 8,5 
milyonluk İsviçre ise, dört farklı 
resmi dilin konuşulduğu ve her 
kantonun kendi anayasası ve 
hükümetinin, mahkemelerinin 
olduğu, insanlığın ve demokrasi-
nin en güzel örneğinin yaşandığı 
ve aslında tüm dünyanın ortak dili 
ve kültürünün de merkezi olmayı 
başarmış bir ülke. Bu nedenle 
elbette iki coğrafya arasında çok 
fark var. 

Toplumsal olarak çok zor bir 
coğrafyada şekillenip acılara 
tanıklık etsek de olanak, yaşantı 
ve atmosfer olarak kendimi 
şanslı görüyorum. Diyarbakır’da 
profesyonel yazı hayatımın 
başlamasıyla, yemek yapmaktan 
başka hiçbir işle uğraşmadım. 
Disiplinli çalışmayı severim, zaten 
edebiyata gerçek anlamda gönül 

Suzan Samancı kimdir?

1962 Diyarbakır'da doğan Suzan Sa-
mancı yazmayı temel meslek edinip, 
edebiyata şiir yazarak giriş yaptı. 
İlk şiirleri 1985-1987 yılları arasında 
Sanat Olayı Dergisi’nde yayımlandı. 
İlk öykülerini "Eriyip Gidiyor Gece" 
isimli kitapta bir araya getirdi. "Re-
çine Kokuyordu Helin" (Can Yayınları, 
1993), "Kıraç Dağlar Kar Tuttu" (Can 
Yayınları, 1996 ve İletişim Yayınları, 
2002) ve "Suskunun Gölgesinde" 
(İletişim Yayınları, 2001) isimli hikâye 
kitapları yayımlandı. „Korkunun 
Irmağında" adlı romanı 2004 yılında 
Metis yayınlarınca, "Halepçe'den 
Gelen Sevgili" adlı romanı Sel 
yayınlarınca 2009 yıllında yayımlan-
dı. "Koca Karınlı Kent" adlı romanı 
"Ayrıntı "yayınları tarafından 2016'da 
yayımlandı. "Reçine Kokuyordu 
Helin" adlı eseri aynı isimle Almanca 
olarak İsviçre’de, Flamanca olarak 
Belçika’da, İsveççe, İspanyolca ve 
İtalyanca olarak yayımlandı. 

Öykülerinden seçmeler "Rojinê ve 
Berçem" adıyla Fransızca olarak 
İsviçre'de yayınlan yazarın "Ölüm 
Kenti" (Bajare Mirine) adlı kitabı 
Avesta Yayınevi tarafından Kürtçe'ye 
çevrilerek yayımlandı. "Kıraç Dağlar 
Kar Tuttu" adlı eseri ise 1997 yılında 
Orhan Kemal Öykü Yarışmasında 
ödül aldı. Öyküleri yabancı dillerde 
birçok antolojilerde yer aldı. "Perili 
Kent" adlı öyküsü, Almanya'nın sesi 
radyosunun Türkçe ve Almanca ola-
rak hazırladığı antolojide yer aldı. 
"İki Anne" adlı öyküsü, "Two Mothers" 
adıyla uluslararası PEN dergisinde 
yayınlandı.

1995'ten 2011 yılına dek, Demokrasi, 
Gündem, Özgür Politika, Taraf ga-
zetelerinde düzenli olarak köşe ya-
zarlığı yapan Samancı, 2015 yılında 
ilk kez anadili olan Kürtçe ile yazdı. 
"Ew Jin û Mêrê Bi Maske" adlı öykü 
kitabı "Avesta Yayınları" tarafından 
yayınlandı. "Çirokên Jinên Dil Şikestî" 
(Kırık Kalpli Kadınların Öyküleri) 
ile "Mirzayê Reben" (Zavallı Mirza" 
adlı Kürtçe kitapları ile "Cenevre'de 
Sonbahar" isimli romanı 2019 yılı 
içinde yayımlanmayı bekliyor. 

Türk-Kürt ve İsviçre PEN üyesi olan 
Suzan Samancı 2008'den bu yana 
Cenevre'de yaşıyor.
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radaki yapıtlarınıza doğu-ba-
tı sentezini yansıtabildiniz mi 
örneğin?

Fark olmaz olur mu? Kalemi-
min çok özgürleştiğini söyle-
yebilirim. İnsanın yaşadığı yer 
ve atmosfer, toplumsal koşul-
lar insanı etkiler. Bu etkileyiş 
doğal ve kaçınılmaz bir etkile-
yiştir.  90'lı yılların o karanlık ve 
gri atmosferi elbette öyküle-
rime ve romanlarıma yansıdı. 
Romanlar toplumun gerçek 
tarihidir, estetik şahididir. İlla 
şunu yazacağım diye bir savla 
masa başına oturup yazmı-
yorum. Bilincimizi belirleyen 
toplumsal koşullar olduğuna 
göre, toplumun her türlü de-
vinişi insanı etkiler. Gerçeklik 
ve koşular yazdırır, ama nasıl 
yazdırır? Gerçeği yeniden 

Bilge Karasu ,Oğuz Atay, 
Vüsat O.Bener ve tabi ki Eh-
medê Xani… Ayrıca Çehov’un 
yarattığı öykü atmosferini 
ve öykülerindeki bütünlük-
lü dengeyi çok seviyorum, 
gerçekten de öyküde tüfekten 
söz etmişse, onu öykünün 
sonunda patlatıyor. "Eczacının 
Karısı" nasıl güzel bir öyküdür. 
Sait Faik’in sıradan insanlarını, 
öykü atmosferini, koskoca 
dünyaları üç beş sayfada bir 
roman gibi sunması, sonra 
ötekilere geniş bir dünyadan 
bakışıyla bana hep "Hişt hişt " 
der. Vüsat O. Bener’in ekono-
mik cümlelerini inci gibi dizişi 
ve ironisini, Bilge Karasu’nun 
o muhteşem felsefik alt yapı-
sını, damıtık cümlelerini, aklın 
ve duygunun harmonisi tümel 
öykülerini, Onat Kutlar’ın tek 
kitabı "İshak"ını, Gogol’un 
sıradan insanlarını, güçlü 
psikolojik yapısını, "Paltosu"nu 
severim.

 Türkiye’deki yaptıkları-
nızla burada yazdıklarınız 
arasında farklar var mı? Bu-

artistik bir edayla kavrayarak, 
imge dünyasında şekillendirip 
estetik bir dile büründürerek 
yazdırır. Dostoyevski "Ismarla-
ma sanat olmaz!" der.

 Son olarak bizlere yeni 
kitabinizin içeriğinden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 

"Cenevre'de Sonbahar" adlı 
romanımım mekânı Cenevre 
elbette. Roman sabah göl kıyı-
sına gelip gezinen entelektüel 
ve politik bir karakterin akşam 
eve dönmesiyle bitiyor. İç ses 
tekniği, kısmen bilinç akışıyla 
yazdığım romanda, şimdi de 
Cenevre'deki yaşam, geriye 
dönüşlerde ise sınır boyunda 
yaşanan ilçe ve Diyarbakır 
var. Romanın karakteri Deniz, 
"Doğu acıtıyor, batı üşütü-
yor" diyor. Yenice Yayınevi’ne 
gönderdim. Ne zaman çıkar 
bilemiyorum.

Edip Cansever, Turgut Uyar, 
Aragon, Cegerxûn, Şerko Bê-
kes etkiledi beni. Yazarlardan 
ise: Virginia Woolf, J.Joyce, 
Faulkner, Camus, Sabahattin 
Ali, Sevgi Soysal, Leyla Erbil, 

nim duyarak ve dinamizm ile 
beslenerek. İlham denilen şey 
belki de bu yaşanmışlıkların 
molasında ya da sessizliğin-
den fırlayanlardır. İç dünyam 
ile mükemmel bir dengem var. 
Tüm dinlere ve oluşumlarına 
sanatsal açıdan bakıyor, kutsal 
kitapları o dönemlerin romanı 
olarak görüyorum. Ham ve 
tıkız bir bilincin ilhamı ne 
olabilir ki! Ruhsal teorim evcil 
değil, pratiğim evcil; düzenli, 
disiplinli bir yaşamı seviyorum 
ve bundan besleniyorum. 

 Yazarken olmazsa ol-
mazlarınız nelerdir?

Odam ve çalışma masamın 
dışında konsantre olamı-
yorum, otel odalarında, 
başka yerlerde yazamıyorum. 
Mutlak sessizlik ve yalnız-
lık olmalı. Birde masam 
kalabalık olmalı hep, kitaplara 
ve kalemlere dokunmalıyım. 
Sessizliğin ötesinden süzülüp 
geliyor ve içime akıyor 
sözcükler, inci gibi zıp zıplıyor, 
kafamda dans ediyorlar. Söz-
cüklerin ritmini ve müzikali-
tesini bozmamalı dışarıdaki 
sesler, kimsecikler aramıza 
girmemeli. Bu nedenle illa 
masam ve odam...

 Edebi olarak daha çok 
kimlerden etkilendiniz?

Edebiyata şiirle başlayıp, 
öyküye ve romana yönelsem 
de, şimdiye kadar şiirden 
kopmadım; iyi bir edebiyat şiir 
üzerinden yapılanır çünkü. 
Şairlerden: Cemal Süreyya, 

Edebiyata şiirle 
başlayıp, öyküye ve 
romana yönelsem de, 
şimdiye kadar şiirden 
kopamadım; iyi bir 
edebiyat şiir üzerinden 
yapılanır çünkü.

İnsanın yaşadığı yer ve 
atmosfer, toplumsal 
koşullar insanı etkiler. 
Bu etkileyiş doğal 
ve kaçınılmaz bir 
etkileyiştir.
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B
ir önceki yazımda göçün sosyolo-
jik etkilerini ele almıştım. Yazının 
devamı olarak bu kez de göçün 
psikolojik etkileri üzerinde durmak 

istiyorum.

Salman Akthar göçü psikolojik olarak şöyle 
tarif ediyor; "Bireyin bir ülkeden diğer bir 
ülkeye gitmesi sonucunda oluşan bir psiko-
lojik süreç ". 

Bu süreç bireyin kişiliğini anlamlı şekilde 
etkiler. Göçmenler göçün sonucundan 
birtakım kayıplara uğrarlar ve kaybettik-
lerinin yerini gittikleri ülkede dolduramaz-
lar. Örneğin alışılan yemekler, dinlenen 
müzikler, sosyal ilişkiler, konuştuğu dil, 
sahip olduğu değer yargıları, sosyal roller, 
meslek ve kimlik işlevsiz kalır. Sonuçta 
bireyde köksüzleşme ve yabancılaşma 
duygusu ortaya çıkar. Bu da aşırı güven-
sizliğe ve yön duygusu bozukluğuna sebep 
olur. Her şey göçmene yeni ve yabancıdır. 
Sahip olduğu sosyal ve kültürel değerlerin 
işlevsiz kaldığını fark etmeye başladığında, 
sosyal rollerini kaybeder ve geldiği ülkede 
dil bilmemesi nedeniyle de-sosyalizas-
yon durumu yaşar. Bu da korkuya sebep 
olur. Bu korku zemininde psikosomatik 
ve psikolojik rahatsızlıklar gelişir. Bunun 
sonucunda da yeniden yeni bir oryantasyo-
na ve sosyal rollerin tanımına ihtiyaç duyar. 
Buna "yeni sosyalizasyon "denir. 

Göç ve
Göçün 

Psikolojik 
Etkileri
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Sosyal bağın önemi 
İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal varlık oldu-
ğundan dolayı toplum içinde yaşaması gerekir. 
Olumlu sosyal ilişkiler bedensel ve ruhsal 
sağlığın temelini oluşturur. İyi bir sosyal bağ 
sağlığı korurken, yeterli ve tatmin edici iletişim 
kişiyi sıkıntılardan korumayı kolaylaştırır, stresin 
zararlı etkilerinden korur ve aynı zamanda yal-
nızlık duygusunu, sıkıntıları, ağrıları ve kızgınlık 
gibi durumları azaltır. 

Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi için sos-
yal ilişkiler elzemdir. Yurtlarda ve hastanelerde 
kalan çocukların bedensel ve ruhsal gelişimleri 
diğer normal ailelerde yaşan çocuklara göre 
geridir. İyi sosyal ilişkileri olan kişiler, tehlikeli 
ve sıkıntılı anları daha kolay atlatırlar. Yeterli ve 
tatmin edici sosyal ilişkileri olmayan kişiler ise 
depresyon psikosomatik rahatsızlıklara daha 
kolay yakalanırlar. Savunma mekanizması 
zayıflar ve kolay diğer hastalıklara yakalanma 
riski artar. İş yerindeki sosyal ilişkiler kişilerin iş 
verimliliklerini ve çalışma (iş) zevkini artırır. 

Sosyal ilişkilerin önemini şöyle sıralayabiliriz;  

 Kişinin sağlıklı kalmasını sağlar,

 Yalnız olmadığı duygusu yaratır,

 Bireysel problemlerin çözülmesinde yardım-
cı olur,

 Sıkıntılardan kurtulmayı hızlandırır,

 Stresi azaltır,

 Güven duygusu sağlar,

 Kişiye bir şeye yaradığı hissi verir,

 Teselli duygusu sağlar,

 Bilgi ve tecrübelerin değiş tokuşunu sağlar,

  Kişiye, sosyal iletişimde kabul edilme duy-
gusunu, değer verildiği duygusunu yaşatır. 
Bu da kişide öz güveni artırır. 

Göçmenlerde durum
Bu sıraladıklarımızın göçmenler için işlevleri 
yoktur pek. Bu da göçmenlerde korku ve güven-
sizlik gibi duyguları artırır. Korku ve güvensizlik 
birtakım psikolojik bozuklukların ortaya çıkma-
sına neden olabildiği gibi bazen de bu bozuk-
lukları hızlandırır. Bunun yanında göçmenler, 
göçmenlikten dolayı birçok risk faktörü ile karşı 

karşıya gelebiliyorlar. Bu risk faktörleri göçmen-
lerin sağlığını tehdit etmektedirler. Bunları şöyle 
sıralayabiliriz;

 Aile içindeki yaşam,

 Ayrılıklar ve parçalanan aileler,

 Konuşulan dilin işlevsiz olması,

 Mesleğin ise yaramaması,

 Ana okulda ve okulda karşılaşılan eşitsizlik-
ler ve ayrımcılık uygulamaları,

 Yerli halktan daha kötü evlerde oturmaları,

 Kötü işlerde, daha ağır ve zor olan şartlarda 
çalışma zorunluluklarının olması,

 Yaşamda oluşan akut olayların daha çok 
olması ve uzak olduğundan dolayı yerinde 
müdahale etme imkânının az olması. 

 İşsizlik olgusunun yerli halktan daha fazla 
olması,

 Yerli halkın göçmenlere karşı ön yargılı 
olması,

 Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi 
uygulamalar.

Migrasyon (Göç)-Stres-Teorisine göre; göç 
insan yaşamında büyük bir stres olarak değer-
lendirilirken, bu durum göçmenlerde büyük 
psikolojik zorlukların (psikolojik baskı) ortaya 
çıkmasına neden olur.

Bunun yanında göçmenleri koruyan faktörlerin 
yeterli olmaması (kişisel donamın az olması, 
aileysel, toplumsal ve ekonomik desteklerin ye-
tersiz oluşu), psikolojik rahatsızlıkları derinleşti-
rir. Göçten dolayı sosyal ve kültürel değişiklikler 
oluşurken, bu değişiklikler beraberine gergin-
likleri ve çatışmaları da getirir. Böylesi durum-
larda göçmenlere yardımcı olabilecek, destek 
sunabilecek sosyal ve bireysel kurumların sayısı 
oldukça azdır.

Bu şartlarda psikolojik bozukluklar daha da 
artar. Sonuçta da uyum bozuklukları, depresif 
bozukluklar, korku bozuklukları, madde ve diğer 
bağımlık bozuklukları, psikosomatik ağrılar, 
kişilik bozuklukları ve psikotik durumlar ortaya 
çıkar.
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Gün içinde pek çok duygu yaşarız. 
Öfkeleniriz, korkarız, seviniriz, 

üzülürüz, endişeleniriz; ancak her 
duygunun belirli bir süresi vardır. 
Örneğin, işten terfi aldığınızda se-
vinçten havaya uçarsınız, çevrenize 
bu haberi verirken çok sevinirsiniz 
ancak birkaç gün sonra o sevincin 
şiddetti giderek azalır. Yaşadığımız duy-
gular ilk 30 dakika çok yoğunken, sonra 
giderek azalmaya başlar. 

Çocuklar da doğaları gereği zaman 
zaman aşırı dramatik olabilir. On-
ların istediklerini hissetmeleri-
ne izin vermek gerekir. Tabii ki 
bu, istedikleri gibi davranabi-
lecekleri anlamına gelmiyor.

Ço
cu

k
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Çocuğunuzun duygularını küçültmekten 
veya reddetmekten kaçının

"Üzülmemeliyim" diyen çocuklar, kederden kaçınmak için 
büyük çaba harcayacaklar. Ama bu sağlıklı değil. Keder 
iyileşme sürecidir. Amaç, çocuğunuzun duygularını 
değiştirmemeli. Bu gibi şeyler söylemekten kaçının: "Bu 
kadar abartmayı bırak. Çok küçük bir şey için çok sinir-
lenme. Ağlamayı kes. Hiçbir şey için çıldırıyorsun. Bebek 
olma. Saçma sapan bir şey için endişelenmeyi bırak" gibi 
söylemlerden kaçının. Çünkü bunlar çocukların duygula-
rını anlamlandıramamasına ve öğrenememesine neden 
olacaktır. Duygular normaldir ve yaşanması gerekir.

Duyguyu davranıştan ayırın 

Çocuğunuzun yaptığı şey ile kendini nasıl hissettiğini 
ayırt edin. Öfke ve hüzü birer duygudur, vurmak ve çığlık 
atmak ise birer davranıştır. Çocuğunuzu belli şeyler 
hissetmemesi için ikna etmek yerine, ona rahatsız edici 
duygularla nasıl başa çıkılacağını öğretin. Sağlıklı baş 
etme yöntemlerini birlikte hazırlayıp yazabilirsiniz.

Rahatsızlıkla baş etmede çocuğunuzun 
güvenini artırın 

Bazen ebeveynler zihinsel olarak güçlü bir çocuk 
yetiştirmenin, duygusal olmayan bir çocuk yetiştirmekle 
ilgili olduğunu düşünürler. Ama bu doğru değil. Zihinsel 
olarak güçlü çocuklar duygularını tanır ve daha sonra, bu 
duygularla baş etmenin sağlıklı yollarını seçerler.

Çocuğunuza, endişe gibi rahatsız edici hislerle başa 
çıkabileceğini öğretin. Bir okul yarışmasında tüm 
okulun önüne çıkmaktan korktuğu zaman, korkula-
rıyla yüzleşebilme becerisini vermişseniz, denemeye 

istekli olacaktır. Ancak, kaygının kötü olduğu mesajını 
gönderirseniz, kendisini endişeli hissetmesine neden 
olan şeyler yapmaktan kaçınabilir. Tüm duygular 
normaldir; kaygı da bunlardan biridir. Ancak fazla 
olursa yaşam işlevimizi bozabilir. Bu nedenle 
"Onunla baş etmeyi öğrenmeliyiz" diyebilirsiniz.

Benzer şekilde, çocuğunuza rahatsız edici duy-
guların da yaşamın bir parçası olduğunu gösterin. 

Örneğin, huysuz ve kötü hissettiğiniz günlerde 
bile başkalarına nasıl nazik davrandığınızı konuşun. 

Çocuğunuza üzüldüğünüz günlerde hala işe gittiğinizi 
gösterin. Bazen kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda 
bile işleri halletmek zorunda olduğunuzu açıkça belirtin.

Çocuğunuza duygularını yönetmeyi öğretin

Çocuğunuza duygularının iyi olduğunu ve bu duygularla 
başa çıkmanın sosyal olarak uygun yollarını bulabildi-
ğini öğrettiğinizde, davranışlarında büyük bir gelişme 
göreceksiniz.

Çocuğunuzu kuralları 
çiğnemek, başkalarını 

incitmek veya sosyal olarak 
uygunsuz davranmak 

konusunda uyarın. Aynı 
zamanda, öfkeli, üzgün, 

korkmuş, heyecanlı ya da 
yaşadığı diğer duyguları 

hissetmesinin doğru olduğunu 
bilmesini sağlayın.

Anne-babalar için sıraladığımız 
bazı öneriler şöyle;
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Çocuğun duyguları 
hakkında fikir edinmesine 
yardımcı olmanın bazı 
yolları

Çocuğunuzun duygula-
rını etiketleyin

Çocuğunuza duygularını daha 
iyi anlaması için duygularını 
adlandırarak öğretin. Şöy-
le bir şey söyleyebilirsiniz: 
"Bugün parka gitmediğimiz 
için gerçekten hayal kırıklığına 
uğramış gibisin."

Sağlıklı başa çıkma 
becerilerini öğretin

Çocuğunuza rahatsızlıkla aktif 
olarak nasıl başa çıkacağını 
öğretin. Ona üzgün olduğunda 
bir resmi boyayabileceğini 
veya sinirlendiğinde dışarıda 
oynayabileceğini gösterin.

Çocuğunuza, duyguları 
üzerinde bir miktar 
kontrol sahibi olabile-
ceğini gösterin 

Kötü bir ruh hali içindeyse, 
odasında somurtarak 
oturmanın ya da bu gibi 
bazı davranışların onu kötü 
bir duygulanımda nasıl 
tutacağı hakkında konuşun. 
Eğlenceli bir oyun oynamak 
gibi diğer seçeneklerin onu 
neşelendirebileceğini açıklayın.

Çocuğunuzu uygunsuz 
davranışlardan dolayı 
disipline edin

Çocuğunuz sinirlendiğinde 
erkek kardeşinin oyuncağını 
kırarsa, bunun bir sonucu 
olduğunu görmeli. Duyguları 
için cezalandırılmayacağını 
açıkça belirtin, ancak kurallara 
uymadığı zamanlarda 
bazı sonuçlara katlanması 
gerektiğini gösterebilirsiniz. 
Bir duyguyu hissetmek 
oldukça normal, ancak 
o duygunun yol açtığı 
davranışı yapıp yapmamak 
bizim kontrolümüzde ve 
seçimimizde. Çocuğa da 
bunları öğretmek oldukça 
faydalı olacaktır.

Rahatsız duygulara 
hoşgörü göstermek

Rahatsız edici duygular 
genellikle bir amaca hizmet 
eder. Bir uçurumun kenarında 
duruyorsanız, endişe bizi 
tehlikeye karşı uyarmak için 
normal bir duygusal tepkidir. 
Ancak bazen gereksiz yere 
korku ve endişe yaşarız.

Çocuğunuza, bir şey 
hakkında gergin hissettiği 
için, bunun mutlaka kötü 
bir fikir olduğu anlamına 
gelmediğini öğretin. Örneğin, 
futbol takımına katılmaktan 
korkuyorsa, diğer çocuklardan 
hiçbirini tanımıyorsa, yine 
de oynamaya teşvik edin. 
Korkularıyla yüzleşmek (bunu 
yapmak güvenli olduğunda) 
düşündüğünden daha fazlasını 
yapabileceğini görmesine 
yardımcı olacaktır.

Bazen çocuklar rahatsızlıktan 
kaçınmaya alışırlar, 
kendilerine olan güvenlerini 
kaybederler. "Bunu asla 
yapamam, çok korkutucu 
olacak" şeklinde düşünüyorlar. 
Sonuç olarak, yaşamdaki 
birçok fırsatı kaçırıyorlar. 
Çocuğunuzu, rahatlık 
bölgesinin dışına çıkmak 
için yavaşça itebilir, teşvik 
edebilirsiniz. Çabalarını 
övün ve sonuç yerine 
denemeye istekli olduğuna 
daha fazla önem verdiğinizi 
açıkça belirtin. Ona hataları, 
başarısızlıkları ve rahatsız 
edici durumları nasıl daha iyi 
öğrenme ve gelişme fırsatları 
olarak kullanacağını öğretin.

Sonuç olarak duygularımızı 
hissetmek oldukça normaldir. 
Gün içinde pek çok duygu 
yaşarız. Öfkeleniriz, 
korkarız, seviniriz, üzülürüz, 
endişeleniriz ancak her 
duygunun belirli bir süresi 
vardır. Gelir ve geçerler. 
Önemli olan nasıl baş 
ettiğimizdir. Yanlış baş etme 
stratejileri hem ebeveynleri 
hem de çocukları yorar.

rahatsızlığı tolere etme kabili-
yetine güven duymaz.

Çocuklara duygularını düzen-
lemelerini öğretmek birçok 
davranış problemini azaltabilir. 
Duygularını anlayan bir çocuk 
da rahatsız edici durumlarla 
başa çıkmak için daha iyi 
hazırlanacak ve çok daha iyi 
bir performans gösterme 
olasılığı olacaktır. Pratikle 
çocuklar duygularıyla sağlıklı 
bir şekilde başa çıkabildiklerini 
öğrenebilirler.

Kişisel sorumluluğu 
öğretin 

Çocukların çok çeşitli duygular 
yaşaması sağlıklı olsa da, 
duyguları üzerinde bazı kont-
rolleri olduğunu fark etmeleri 
de aynı derecede önemlidir. 
Okulda zor bir gün geçiren bir 
çocuk ruh halini artıracak okul 
sonrası etkinlikleri seçebilir.

Çocuğunuza duygularını öğre-
tin ve yoğun duyguların yanlış 
davranışları haklı çıkarmak 
için bir bahane olarak hizmet 
etmemesi gerektiğini anla-
masına yardımcı olun. Kızgın 
hissetmek ona birisine vurma 
hakkı vermez gibi…

Çocuğunuza kendi davranış-
larından sorumlu olduğunu 
ve duyguları için başkalarını 
suçlamanın kabul edilemez 
olduğunu öğretin.

Ayrıca önemli bir nokta daha; 
çocuğunuza, başkalarının 
duygularından sorumlu 
olmadığını hatırlatmak da aynı 
derecede önemlidir. Sağlıklı 
bir seçim yaparsa ve başkası 
sinirlenirse sorun olmaz. 
Çocukların yaşamları boyunca 
güçlendirilmeleri gereken 
önemli bir derstir, böylece 
akran baskısına dayanabilir ve 
kendileri için sağlıklı kararlar 
alabilirler. İyi değerlerin 
ve güçlü karakterlerin 
kullanılması, diğer kişilerin 
onaylamamasına rağmen, 
çocuğunuza iyi kararlar 
vermesi konusunda güven 
verecektir.

Sabırlı olun

Çocuğunuz büyüdükçe, 
duyguları üzerinde daha iyi 
kontrol sahibi olur. Ancak 
bu, duygularıyla ilkokul ve 
gençlik yıllarında mücadele 
edemeyeceği anlamına 
gelmez. Çocukluk, duygusal 
iniş çıkışların olduğu 
lunaparktaki oyuncaklara 
benzetilebilir. Çocuğunuza 
duyguları öğretmek, koçluk 
yapmak için öğretilebilir anlar 
arayın. Ve duygularınızı daha 
iyi yönetmek için çalışmaya 
hazır olun. Çocuğunuz 
engellere, zor insanlara ve 
aksiliklere cevap verme 
şekliniz ile duygular hakkında 
çok şey öğrenecektir. O 
nedenle sizi model alacaktır, 
dikkatli olmakta fayda var.

Rahatsız duygularla 
ilgili çocuğa nasıl 
yardım edebilirsiniz?

Zihinsel olarak güçlü çocuklar, 
duygularının onları kontrol 
etmelerine izin vermek yerine, 
duygularını nasıl kontrol 
edebileceklerini anlarlar. Duy-
gularını nasıl düzenleyeceğini 
bilen çocuklar davranışlarını 
yönetebilir ve olumsuz dü-
şünceleri uzak tutabilir. Ancak 
çocuklar duygularını anlama 
anlayışıyla doğmazlar ve duy-
gularını sosyal olarak uygun 
yollarla nasıl ifade edeceklerini 
doğal olarak bilemezler.

Öfkesini nasıl yöneteceğini 
bilmeyen bir çocuk, agresif 
davranışlar ve sık sık öfke pat-
lamaları gösterebilir. Benzer 
şekilde, üzgün hissettiğinde 
ne yapacağını bilemeyen bir 
çocuk kendi başına somurta-
rak saatler harcayabilir.

Çocuklar duygularını anlama-
dıklarında, rahatsız edici olan 
herhangi bir şeyden de ka-
çınabilirler. Örneğin, sosyal du-
rumlarda gerçekten utangaç 
olan bir çocuk yeni bir faaliyete 
katılmaktan kaçınabilir, çünkü 
yeni şeyler denemeyle ilgili 
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Gesundheitsförderung 
Schweiz isimli kurumun 
yaptığı bir araştırmaya 

göre, İsviçre’de her altı 
çocuktan biri aşırı kilolu. Farklı 
yaş grubuna ait olan kilolu 
çocukların/gençlerin oranları 
oldukça dikkat çekici.

Günümüzde çocuk ve gençlerin %7,3’ü fazla kilolu ya 
da obez. Kilo alma ya da obez olma oranları, çocukların 
yaşları ilerledikçe artıyor. Örneğin kilolu anaokulu ve birinci 
sınıf öğrencilerin oranı %12,4 iken, üst sınıflarda okuyan 
gençlerde bu oran %24,8 düzeyinde seyrediyor.

Yaşanılan bölgeye göre değişkenlikler
Gesundheitsförderung Schweiz, araştırma kapsamında 
Basel, Bern ve Zürich’ten 13.916 çocuk ve gencin vücut-
kitle endeksini analiz etti. Vücut kitle endeksi analizi 
dahilinde, şehirlerdeki farklı bölgeler titizlikle incelendi. 
Eğitim, gelir ve uyruk açısından incelenen bölgelerde, 
sosyal yapının büyük ölçüde farklılıklar gösterdiği 
de ortaya kondu. Buna göre; düşük-ortalama eğitim 
seviyesine sahip olunan bölgelerde, daha yüksek oranda 
obez çocuk ve ergen yaşıyor.

Sosyal kaynaşma olumlu bir etkiye sahip  
Uzmanlar, sosyal kaynaşmanın, yerleşim bölgelerindeki 
sosyal eşitsizliği azalttığını belirtiyorlar. Örneğin; 
farklı ortamlardaki akranların rol-model olma işlevi, 
bölgelerdeki farklı alışveriş imkanları ya da bazı yerleşim 
bölgelerinin düzenli egzersiz yapmaya davetkar olması 
gibi nedenler, düşük vücut ağırlığı konusunda açıklayıcı 
faktörler olabiliyor.

Genç aile hekimleri her yıl yaklaşık 700 
binden fazla hastayla ilgileniyorlar ve 
geleceğe on yıl öncesine kıyasla daha 

umutlu bakıyorlar.

On yıl önce; güçlü aile hekimliğini çekici kılmak 
ve özendirmek amacıyla JhAS isimli bir dernek 
kuruldu. Pratisyenleri, öğrencileri ve doktorları 
eğitim sürelerinde bir araya getiren JhAS’ın 
çalışmaları meyvelerini verdi ve aile hekimi 
eksikliğine yönelik çabalar karşılığını buldu. 
Dernek yöneticilerinden Regula Kronenberg 
bununla ilgili olarak; "Yolumuzda ilerliyoruz 
ancak henüz varış noktamızda değiliz" diyor.

JhAS, gelecekteki başarının anahtarını "uygulama 
asistanlığı"nı teşvikte görüyor. JhAS’ın açıklamasına 
göre, geçtiğimiz on yılda İsviçre’de bulunan yaklaşık 
350 muayenehane genç doktorlar tarafından devir 
alındı. Verilere göre; genç aile hekimleri, iki kişilik 
veya küçük gruplu muayenehanelere katılıp görev 
yapma eğilimindeler. 

Talepler
Genç aile hekimleri, kantonlardan muayene 
asistanlığı programlarına daha fazla yatırım 
yapmalarını talep ediyorlar. Buna ek olarak, 
gençler için uygun fiyatlı muayene modelleri 
oluşturulması gerektiği de dillendirilen konular 
arasında.

Son verilere göre genç doktorlar sadece 
şehirlerde veya toplu yerleşim yerlerinde değil, 
kırsal bölgelerde de çalışmak istiyorlar. Bu 
durum, doktorların ülke geneline dengeli bir 
şekilde yayılmaları anlamına geliyor.
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Yakın dönemde yeni 
hedefler için yeni 
kararlar alacaksınız

Bu kararlar yeni bir iş ile 
ya da özel hayatınızla ilgili 
olacak. Aldığınız kararlar ne 
olursa olsun, uzun zamanlı 
ve hayatınız için çok önemli 
kararlar olacak.

18 Mayıs Venüs’ün 
Uranüs’e kavuşması

Venüs ile Uranüs 18 Mayıs’ta 
kavuşacakları için aniden 
biriyle tanışabilirsiniz. 
Birçok insan bugünlerde 
aşık olabilir. Aniden yeni iş 
teklifleri de alabilir.

Size tavsiyem, yeni bir 
ilişki ya da iş öncesinde iyi 
düşünmeniz.

Aniden başlayan bir ilişki ya 
da iş aniden de bitebilir.

19 Mayıs’ta Akrep 
burcunda Dolunay 
gerçekleşecek

5 Mayıs’ta aldınız kararları 
19 Mayıs’ta, yani Dolunay’da 
hayata geçireceksiniz. 
Dolunay Akrep burcunda 
iken bazı kişiler ailevi 
sorunlar yaşayabilirler. Bu 
durumda aile büyüklerinize 
saygıda kusur etmemeye 
bakın. Çünkü onlar sizinle 
biraz kırıcı konuşabilirler. 

Bazı konuşmalarınız zorlu 
geçecek.

Merkür 21 Mayıs’ta 
İkizler Burcu’na geçiyor

Merkür kendi evinde olduğu 
için kendini çok rahat 
hissedecektir. Sizler de 
bu dönemde keyifli ve hoş 
zamanlar geçireceksiniz. 
4 Haziran’a kadar sizleri 
çok rahat günler bekliyor. 
21 Mayıs ile 4 Haziran 
arasında herhangi bir okula 
gidenler eminim ki çok 
çabuk öğreneceklerdir. Bu 
zamanda güzel diyaloglar 
sürdürebilirsiniz. Aynı anda 
da önünüze, ödenmemiş 
bazı faturalar gibi para 
konuları çıkacak ve biraz 
zorlanacaksınız.

Güneş Merkür’e 
kavuşuyor 

22/23 Mayıs, Güneş 
ve Merkür kavuşması 
ikizler burcunda. Önemli 
bir başlangıç yapmak 
istiyorsanız en iyi tarih 22 
ve 23 Mayıs’tır diyebilirim. 
Sanıyorum birçok yeni 
başlangıç Mayıs’ın bu 
günlerinde olacak. İş 
anlaşmaları, nişan ya da 
evlilikler için bu iki gün 
harika. Bu tarihte ilişkiye 
başlayanlar çok güzel 
zamanlar geçirecekler.

Yeni Ay Boğa

Mayıs Ayı Hareketli Geçecek

Nurten Avcı (Maharaa)
Astrolog

info@kaffeesatzstube-maharaa.ch

Geçen ay, Uranus Boğa 
burcunda diye yazmıştım. Bu 
yüzden Boğa burcundaki bu 
yeni ay çok önemli bir aydır. 

Herkesin haritasında Boğa 
burcu değişik evlerdedir ve 
gelecek 7 yılın başlangıcının 

ilk adımı bu yeni ay ile 
olacak. Tabii ki Satürn’de 

Oğlak burcunda olduğu için 
5 Mayıs’ta verdiğiniz kararlar 

size uzun zaman için iyi 
gelecektir. Bu dönemde yeni 

bir ilişkiye girerseniz eğer, bu 
uzun süren bir ilişki olacağı 

anlamına geliyor.

NOT: Yıldız haritasında 12 ev vardır. Sizin yıldız haritanızda eviniz hangi gezegende yer alıyorsa konular da ona 
göre değişir. Yukarıda yazdıklarım geneldir ve herkesin yıldız haritasına uymayabilir.
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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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Kızamık virüsü bulaşıcıdır. Yine de, bazı 
anne-babalar çocuklarını bu tehlikeli çocuk 
hastalığına karşı aşı yaptırmayı düşünmüyorlar. 

İsviçre’nin en çok kızamık vakası görülen 
yerlerinden biri Luzern’e bağlı Wolhusen 
yerleşkesi. Burada aşı karşıtı olan birçok insan 
yaşıyor.

Kızamık vakalarındaki artış Luzern’e bağlı 
Entleburch’da, Appenzell Innerrhoden 
Kantonu’nda ve Solothurn’a bağlı Dorneck’de 
de görülüyor. Federal Sağlık Bakanlığı’nın son 
verilerine göre, bu üç yerleşim alanında 1988 
yılından bu yana 8 bin vaka kaydedilmiş.

Aşı karşıtı olanlar, özellikle de küçük çocukların 
hastalıklarını bireysel olarak yenmeleri 
gerektiğini düşünüyorlar. Ancak uzmanlar 
uyarıyor; aşı yapılmadığı zaman virüsün 
bulaşma riski daha da artıyor.
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Kızamık nedir?

Kızamık virüsü ile meydana 
gelen akut, döküntülü bir 
enfeksiyon hastalığıdır. Hava 
damlacıkları yoluyla kişiden 
kişiye geçen ve oldukça bulaşıcı 
bir enfeksiyon olan kızamık 
virüsünün kuluçka dönemi 10-
14 gündür. Şikayetler başlama-
dan önceki iki gün ile döküntü 
başladıktan sonraki dört gün en 
bulaşıcı dönemdir. Bir kez geçi-
rildiğinde hayat boyu bağışıklık 
bırakır.

Belirtileri nelerdir?

• 1-3. günler arası: Hafif 
veya yüksek ateş, kuru 
öksürük, burun akıntısı, 
gözlerde kızarıklık. Üst 
azı dişlerinin yanındaki 
dişetlerinde ve yanak içinde 
beliren, küçük beyaz nokta-
lar (Koplik lekeleri) kızamık 
için tanı koydurucudur.

• 4-8. günler arası: Yüksek 
ateş (39o -40oC), karakte-
ristik döküntü. Döküntü, 
kulak arkasından başlaya-
rak yüze, oradan gövdeye 
ve daha sonra da kol ve 
bacaklara yayılır. Bir süre 
sonra aynı sırayı izleyerek 
solar ve yerinde geçici bir 
renk değişikliği bırakabilir.

• Göz konjonktivası iltihabı 
(konjonktivit) görülebilir. 
Gözler ışığa karşı hassasla-
şır.

Kızamık başka hastalıklara 
neden olabilir mi?

Kızamık enfeksiyonu tüber-
küloz enfeksiyonunun tekrar 
aktif hale geçmesine, zatürre-
ye, boyundaki lenf bezlerinin 
iltihaplanmasına, orta kulak 
iltihabına ve beyin iltihabına 
neden olabilir.

Tedavi
• Hastanın 10 gün süreyle 

izole edilmesi gerekir.

• Ateş düşünceye kadar 

yatak istirahati önerilir.

• Şikayetlere yönelik tedavi 
uygulanır. Ağrı kesici, ateş 
düşürücü ilaçlar ve öksürük 
şurupları kullanılabilir.

• Bakterilere bağlı kompli-
kasyon gelişmediği sürece 
antibiyotik tedavisi verilme-
melidir.

• Kızamıklı bir çocukla temas 
eden kişilere (örn; aile 
üyelerine) gamma globülin 
yapılarak hastalık önlene-
bilir veya hastalığın seyri 
hafifletilebilir.

Kızamıktan nasıl 
korunulur?

Zayıflatılmış canlı virüs aşıcı 15 
aylık çocuklara tek doz olarak 
uygulanır. Beslenme veya 
bağışıklık sistemi bozukluğu 
olan çocuklarda 6 ay sonra bir 
destek dozu daha yapılır. Salgın 
dönemlerinde 9 aylıktan büyük 
tüm çocuklara aşı uygulanabilir. 
Bu takdirde 15 ay tamamlanın-
ca bir destek dozu daha yapılır.

Derhal doktora 
başvurulması gereken 
durumlar

• Çocuğunuz kızamık geçi-
riyor ve öksürüğü giderek 
kötüleşiyor veya balgam 
çıkarıyorsa. Bu durumda 
virüslere bağlı zatürre 
(pnömoni) gelişmiş olabilir.

• Çocuğunuz kızamık geçiri-
yor ve döküntü başladıktan 
sonraki hafta içinde sürekli 
uyku eğilimindeyse, huzur-
suz ve gerginse, sayıklıyor-
sa veya şiddetli kasılmaları 
varsa. Bu durumda beyin 
iltihabı gelişmiş olabilir.

• Çocuğunuz kızamık 
geçiriyor ve aynı zamanda 
da işitme güçlüğü veya 
kulak ağrısı çekiyorsa. Bu 
durumda orta kulak iltihabı 
gelişmiş olabilir.

Kızamık vakalarında artış

Sağlık Bakanlığı’nın açıklama-
larına göre, İsviçre’de kızamık 
vakalarında artışlar görülüyor. 
2019 yılında, şu ana kadar 160 
kızamık vakası görüldü. 2018 yı-
lında kayda geçen kızamık vakası 
sayısı 54 olmuştu. Aşı yaptırma-
yan ve kızamık hastası olan iki 
kişi hayatını kaybetti.

Güncel verilere göre, İsviçre’de 
yaşayan iki yaşındaki çocuk-
ların %89’unun kızamık aşıları 
tamamlandı. Federal Sağlık 
Bakanlığı bu oranın çok düşük 
olduğunu vurguluyor. 

Almanya önlem alıyor

Almanya kızamık aşıları ile ilgili 
sıkı önlemler alıyor. Almanya 
Sağlık Bakanı Jens Spahn, okul 
öncesi ve ana okulu çocuklarının 
aşılarının yapılmaması duru-
munda, çocukların eğitim dışı 
bırakılmasını ve ebeveynlere 
2500 euroluk cezalar verilmesini 
talep ediyor. Buna ek olarak, ço-
cukların çocuk yuvalarına kabul 
edilmemesi gibi yaptırımlar da 
düşünülüyor. Bakan Jens Spahn, 
böylelikle bütün çocukların kıza-
mık virüsünden korunabileceğini 
söylüyor.

Almanya’da kızamık aşısı 
zorunluğu kapsamında, yuvaya 
başlayan her çocuğun aşısı-
nın yapıldığının kanıtlanması 
gerekiyor. Şu an yuva ya da okula 
giden çocukların aşı raporlarının, 
31 Temmuz’a kadar yetkililere 
gösterilmesi gerekiyor.
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İşler pek de istenildiği gitmiyor 

IV ve bazı kantonlar “kamu 
görünürlüğü“ vurgusuna karşı 
çıkıyorlar. Gerekçe ise; gizli gö-
zetlemeleri kimin yürüttüğünün 
bilinmesi gözetlemenin amacına 
ters düşer ve etkili gözlemler 
yapılmasını imkansızlaştırır.

İçişleri Bakanlığı bu hassasiyet-
leri göz önünde bulundurarak 
“kamu görünürlüğü“ vurgusunu 
taslaktan çıkarttı.

Şu sıralar sosyal dedektiflerin ne 
gibi gereksinimleri karşılamaları 
gerektiğiyle ilgili konular tartışı-
lıyor. Parlamento, önümüzdeki 
günlerde buna dair düzenlemeyi 
bir yönetmelikle karara bağla-
yacak. 

SVP Federal Parlamento Üyesi 
Thomas Aeschi; “Liste konusunda 
tamamen feragat etmek istiyorlar. 
Aksi takdirde avukatların veya 
gazetecilerin açıklık ilkesi gereğin-
ce, listenin yayımlanmasını talep 
etmelerinden ve yayımlamaların-
dan korkuyorlar.“ diyor. 

Bakan Berset ise sosyal dolandı-
rıcılık konusunun üzerine titriyor 
ve partisi SP’yi bu konuda yaptığı 
bildirimlerle adeta sık boğaz 
ediyor. 

Düzenleme sadece dışardan 
görevlendirilen dedektifler için

Orijinal taslağa göre, dedektiflik 
görevini yapacak olanların bir 
polis akademisini ya da eşdeğer 
bir eğitimi tamamlamaları 
gerekiyor. Yeni düzenlemeye 
göre, sigortaların ya da Suva’nın 
dedektifleri de dışardan görev-
lendirilebilecek.

SVP bununla ilgili olarak; “Sadece 
serbest çalışan dedektifler değil, 
aynı zamanda sigorta şirketleri-
nin tuttuğu detektifler de Hükü-
met’e izin için başvurmalı.”diyor.

Federal Parlamento üyesi SP ‘li 
Silvia Schenker ise; “Bakan Berset 
yasayı geriye dönük olarak etkisiz 
hale getirmek istemiyor. Sağ par-
tili siyasetçiler ve sigorta şirketleri 
seçim kampanyası döneminde 
verdikleri sözleri tutmaya hazır 
değiler artık.“ ifadelerine yer ve-
riyor ve şu eleştirileri getiriyor; “O 
dönemde sadece görevlendirilmiş 
uzmanların gözetleme yapması-
na izin verileceği duyurulmuştu. 
Ancak bu izin, şimdi birdenbire dı-
şardan görevlendirilen dedektifler 
için geçerli değil.”  

Düzenlemenin nasıl sonuçlandırı-
lacağı ile ilgili kararı önümüzdeki 
günlerde Federal Parlamento 
verecek.
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Federal Hükümet, 25 Kasım 2018’de 
oylanan ve %64,7 oranında kabul 

edilen Sosyal Gözetleme Yasası 
oylaması öncesinde, bütün 
sosyal dedektiflerin isimlerini
içeren bir “kamu
listesi“nden 
bahsediyordu. 

IV ya da Suva’nın, 
“yasadışı yollarla 

yarar sağladığı kişiler-
den şüphelendiklerinde 

dedektif görevlendirilebilmesi“ 
hakkındaki hukuki düzenleme-
de, Federal Parlamento’nun 
bütün sosyal detektiflerin isim-
lerinin yer aldığı “kamuya açık 
bir liste” oluşturulması şartı 
yer alıyordu. Ancak Hükümet, 
yeni düzenlemeler dahilinde bu 
konuda geri adım attı. 

Alain Berset / İçişleri Bakanı
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Mustafa Aktaş
Eski Futbolcu

m.aktasch@gmail.com

Her hakim düzen, hakimiyetini yerleştirebilmek, ayakta 
kalabilmek ve iktidarını sürdürebilmek için astlarına, hayatlarını 
anlamlandıracak bir takım şeyler sunmak zorundadır. Spor, bu 
eğlence anlamlandırma türlerinden birisidir. 19. yüzyılda spor 
çeşitli amaçlar doğrultusunda yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde ise tüm dünyada futbolun spor olgusunun önüne 
geçtiğini görmekteyiz. Adeta hayatın yoğunlaştırılmış bir 

hali gibi görünen bu oyunda, insanlar yaşamları içinde adını 
koyamadıkları pek çok şeyin yansımasını bulmaktadırlar. 

Biraz da bu nedenle futbol, artık sadece futbol değildir. 

Futbol, oynanan oyunun ötesinde pek çok şeyle ilintilendirilen 
ve anlamlandırılan bir oyun halini almıştır. Futbol, insanoğluna 
bir oyun olmanın ötesinde eğlence, iktidar, güç, üzüntü, sevinç, 
ulusal onur ve hepsinden de öte kendi kimliklerini, kendilerini 

bulabildikleri bir dünyanın anahtarını sunmaktadır.
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mekanizma ve kurumları da 
yaratmaktadır. Bu çerçevede 
futbol tartışılır iken neo-liberal 
ekonomi anlayışının ve dünya 
görüşünün de meşrulaştırıldığı 
bir zeminden söz etmemiz ge-
rektiğini unutmamalıyız. Yeni 
futbol anlayışı ve düzenine 
getirilecek olan eleştiriler bir 
anlamda var olan ekonomik 
düzen ve politikalara geti-
rilecek eleştiriler olarak da 
okunabilir, futbol üzerinden 
meşrulaştırılan değerlerle, 
sanayi-ekonomi üzerinden 
meşrulaştırılan değerlerin 
paralel olduğunu görebiliriz. 

80’li yıllarda futbol 

Futbolun 1980’li yıllarda ön 
plana geçmesinde dünyada 
yaşanan ekonomik gelişme-
ler, bu gelişmeleri sağlayan 

ilintilendirilen oyun aracılığı ile, 
yeni dönemde yaratılan sanal 
kimlikler (taraftarların aidiyet 
bilinçleri ve kimlik oluşum-
ları) ile ‘mış gibi’ olma hali 
sonrasında bu oyun üzerinden 
gerçekleştirilen değerler 
transferleri arasında doğrudan 
bir bağlantı söz konusudur. 

Futbol, günümüzde sadece 
varolan statükonun korun-
masına katkı sağlamamakta 
fakat aynı zamanda yeni 
dönemin ekonomik değerleri-
nin geniş kitlelere ulaştırılması 
ve benimsetilmesinde de etkili 
bir ajan konumunda bulun-
maktadır. 

Günümüzde futbol bir iletişim 
sistemi ve dili oluşturmanın 
yanı sıra beraberinde futbolla 
birlikte hareket eden bir takım 

nesnelerinden bir tanesine 
dönüşmüştür ve bu yüzden 
de futboldan söz ettiğimiz her 
an, aynı zamanda ekonomi-
den-siyasetten-kimlikten-şid-
detten-toplumsal yaşamdaki 
bir takım değişmelerden ve 
sıkıntılardan da söz ediyor 
olmaktayız. 

Bir oyun olmanın ötesinde fut-
bol, toplumsal yaşam içerisin-
de bir ‘minyatür’ model olarak 
işlev görmekte ve onun üze-
rinden toplumsal yaşama bir 
takım rol ve değer transferleri 
gerçekleştirilmektedir. İşte bu 
yüzden futbolun ‘endüstriyel 
futbol’ olarak adlandırılması 
sonrasında oynanan oyunun 
artık futbol olmadığının net 
bir biçimde dile getirilmesi 
büyük önem arz etmektedir. 
Çünkü hayatımızın her alanı ile 

F
utbol sadece kim-
liklerin oluşmasına 
katkıda bulunmaz, aynı 
zamanda farklı sosyal 

kimliklerin karşılaşmasına 
ve birbirlerinden etkilenme-
sine de vesile olur. Bu açıdan 
farklı ülkelerin birbirleri ile 
oynadıkları milli maçlar ve 
diğer kulüp takımlarının kupa 
mücadeleleri küresel bir dün-
ya kültürünün yaratılmasına 
ve yaşatılmasına da aracı olur. 
Kimlik, günlük yaşamdaki 
kültürel aktiviteler içerisin-
de yeniden oluşturulur ve 
kimliğin bu oluşum sürecinde 
spor/futbol gibi etkinliklerin 
büyük katkısı olur. Futbolun 
yaşam ile kurmuş olduğu bağ 
öylesine güçlüdür ki, futboldan 
uzaklaştığınızı zannettiğiniz 
bir ortamda aslında futbola 
daha da yakınlaşmış olursu-
nuz. Çünkü futbol, toplumsal 
yapı içerisinde her geçen gün 
daha fazla yer işgal etmeye 
başlamıştır.

Futbolun moderleşmesi

19. yüzyılın ortalarında başla-
yan modern futbolun serüveni 
modernleşme ve sanayileşme 
süreçleri ile üretim ve organi-
zasyon modelleri arasında bir 
paralellik içermektedir. Futbo-
lun metalaşma/endüstrileşme 
ya da iş haline dönüşme süreci 
hızlandıkça, futbol ekonomisi 
büyümekte, buna karşın ise 
futboldan almakta olduğumuz 
haz ve heyecanın boyutları 
değişmektedir. Acımasız bir 
rekabet ortamının varlığı futbol 
sahaları için de geçerlidir, artık 
sadece oynamak ve haz almak 
değil, kazanmak ve başarmak 
ön plana çıkmıştır. Endüstriyel 
futbolun oluşmasında tıpkı 
sermayenin rahat dolaşımı 
sürecinde olduğu gibi, futbol-
cuların da serbest dolaşımının 
önemi ortaya çıkmış ve bu 
konuda alınan Bosmann 
kararları sonrasında futboldaki 
globalleşme hızlanmıştır. 

Futbol, içinde bulunduğumuz 
dönemin en etkili iktidar 
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ekonomik stratejiyi gerek-
tirir. Artık işin merkezinde 
görüntülerin ve yan ürünlerin 
satılması yer almaktadır. 
"Küreselleşme akıntısına 
katılan, bütün sınırları (fiziksel, 
zihinsel ve ahlaki) yıkan futbol, 
evrenselliğini yitirip akılcılaş-
tırılmış ve sıradanlaştırılmış 
basit bir eğlence endüstrisine 
dönüşme tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Bu endüstrinin tek 
amacı azami mali verimliliktir. 

Endüstriyel futbol

Bugün yeşil sahaların çimleri 
kaldırılırsa, altından yeşil bank-
notlar çıkar, başka bir şey değil. 
Meşin yuvarlak, küreselleş-
menin lüks ve baştan çıkarıcı 
aynası olarak, halklara çağdaş 
liberal Mesihçiliğin yeni değer-
lerini kabul ettirmede etkili bir 
araç olabilir. Küreselleşmiş fut-
bol bir emperyalizm biçimidir 
ve imparatorluklar er veya geç 
çökmeye mahkumdur.

Endüstriyel futbol ile bugün, 
dört farklı kesim ilgilenmek-
tedir: Kulüpler, futbol arzını 
piyasaya sunmakla görevlidir-
ler. Buna karşın bu metalaşan 
arzı pazarlayan federasyon ve 
dijital yayıncı kuruluşlar söz 
konusudur. Tabii son olarak bu 
ürünü satın alacak/izleyecek 
tüketiciler/seyirciler/taraf-
tarlar ya da müşteriler söz 
konusu olacaktır. Stadyumla-
rın birer ticaret kompleksine 

lam Kalite Yönetimi Anlayışı 
futbol ve futbol kulüpleri 
içinde kullanılmakta ve futbol 
kulüplerinin şirketleştirilmesi 
ve tıpkı birer ekonomik şirket 
gibi yönetilmesi sonrasında 
gelişen durum ve koşullara 
ayak uydurabilecek yeni ve 
çağdaş değerlere ‘vizyona’ 
sahip olabilmesi fikri, yine bu 
döneme özgüdür.

Futbol, bugün gelmiş olduğu 
nokta itibari ile taraftarın 
kulüpleri ile kurmuş olduğu 
birlikteliğin uç noktasına 
gelmiştir. Bundan sonraki 
aşamada futbolun, taraftarlar 
ile kurmuş olduğu birliktelik 
eskisi kadar güçlü ve candan 
olmayacaktır. Artık bu birlik-
teliği belirleyecek olan duygu, 
hayatın diğer alanlarında oldu-
ğu gibi tüketim ve bu tüketimi 
sağlayacak para olacaktır. Fut-
bolun endüstrileştiği bu yeni 
dönemi ‘Futbol A.Ş’ kitabında 
ele alan Authier’e göre; kulüp-
lerin mülkiyetinin çok uluslu 
şirketlere, iletişim şirketlerine, 
pazarlama gruplarına geçtiği 
bir sporda uygarlık değişimidir 

söz konusu olan. Yeni 
yaklaşım, sportif 

sonuçların yapı 
taşlarından 

sadece birini 
oluştur-
duğu bir 
küresel 

Küreselleşmenin son 
evresi

Boniface’e göre futbol, küresel-
leşmenin son evresidir. Futbol 
imparatorluğu tartışmasız 
en evrensel imparatorluktur. 
Otoritesi çok daha eksiksiz ve 
sağlamdır, çünkü barışçıldır. 
"Futbol, küreselleşmenin 
demokrasiden, piyasa eko-
nomisinden ya da internetten 
kesinlikle çok daha fazla ilk 
örneğidir  Futbolun geniş 
kitleleri etkileyebilme gücü 
tüketim ideolojisi ile birleşti-
rildiğinde, içinde yaşadığımız 
serbest piyasa ekonomisi için 
vazgeçilmez bir sektörün yara-
tılması sağlanmış olmaktadır. 
Pazarlamayı marka yaratmak 
olarak düşünecek olursak, 
markalama yolu ile ürün ya 
da hizmetinizin kullanıcıya 
daha basit ve etkili bir biçimde 
satılmasını sağlayabilirsiniz. 
İşte ‘endüstriyel futbol’ olarak 
adlandırılan dönemde kulüple-
rin yeni işlevi de tam budur. 

Kapitalizmin varlığını devam 
ettirebilmesinde en hayati un-
sur verimlilik ve karlılığın 
arttırılabilmesidir. 
Esnek üretim 
modeli 
sonra-
sında 
geliş-
tirilen 
Top-

ideolojik yapı ile futbol arasın-
daki birliktelik etkili olmuştur. 
1980’lerde tüm dünyada 
yaşanan liberal dalga, futbolu 
da etkilemiş ve futbolun 
metalaşma sürecinin hızlan-
masını sağlamıştır. Kültürel 
olanın ekonomik olandan ayrı 
tutulamadığı bu yeni dönemde 
kültür sanayileri (kitle iletişim 
araçları,turizm, boş zaman 
faaliyetleri, spor) ekonomi açı-
sından vazgeçilmez faaliyet-
lere dönüşmüşlerdir. Tüketim 
ideolojisi ve yaşam tarzının 
kitlelere benimsetilmesinde 
kitleleri etkileme gücü hayli 
yüksek olan futboldan yarar-
lanılmıştır. Bu yeni dönemde 
devletin piyasaya  müdahale-
sini öngören ulusal kalkınma 
planları-politikaları ile ulusal 
düzeydeki rekabetin yerini 
serbest piyasa ekonomisi ve 
uluslararası rekabet almıştır. 
Neo-liberalizm ve serbest 
pazar kriterlerinin (rekabet, 
üreticilik, serbest değişim, 
verimlilik) geçerli olduğu bir 
ekonomi politikası anlayışı 
tüm dünyada uygulanmaya 
başlanmıştır. Üretim anlayı-
şındaki bu değişim toplumsal 
ve kültürel alanda da kendisini 
gösterecektir. Kapitalizmin 
dönüşmesine ve dünyanın 
giderek tek bir pazar haline 
getirilmesine yol açan bu yeni 
süreç Küreselleşme olarak 
nitelendirilmektedir. 
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dönüştürüldüğü ve kulüplerin 
yan ürünlerinin satışının 
yapıldığı bu süreçte, özellikle 
yeni iletişim olanakları üzerine 
büyük yatırımlarda bulunul-
maktadır. Kulüpler, internet 
ortamını ürün satışları için 
kullanmaktadırlar. "Bir sonraki 
aşama ise web üzerinden ilk 
naklen maç yayınları olacaktır. 

Küresel piyasaya küresel 
arz futbolun, televizyon ile 
birlikteliği sonrasında ortaya 
çıkan yeni futbol anlayışı, 
kendi seyircisini/tüketicisini 
de yaratmıştır. Tıpkı uluslara-
rası firmalar gibi çalışan 
Avrupa’nın önde 
gelen kulüpleri 
küresel pazara 
hitap edebi-
lecek yeni 
pazarlama 

stratejileri geliştirmişlerdir. 
Bu takımlardaki transferlerde, 
özellikle uzak doğu ülkelerine 
yönelik TV yayın haklarının ve 
yan ürünlerin satışını gerçek-
leştirebilecek uygulamalar 
benimsenmektedir. Artık 

futbol, uluslararası 
bir üründür ve bu 
ürünün medyatikleş-

tirilmesini sağlayacak 
ilahlara gereksinim du-

yulmaktadır. Bu alanda 
yaratılan büyük 

pastadan pay 
kapmak 

isteyen 

büyük medya organizasyonları 
ise,  dijital yayıncılığa milyon-
larca dolarlar yatırmakla  
yetinmemekte, aynı zamanda 
doğrudan kulüpleri satın alma 
ya da hissedarları olma yoluna 
gitmektedirler.

Futbolun kitlesel gücü, aynı 
zamanda siyasi yönlendirme-
ye de  olanak sağlamaktadır. 
Bu gücü elinde tutmak isteyen 
medya kuruluşlarının, futbola 
bu denli iştahla yaklaşmala-

rının ardında yatan temel 
etmen de, bu karşılaş-
maların yayın hakkını 
elinde bulunduran TV 
şirketlerinin, aynı za-
manda ideolojik olarak 

da, kitleler nezdinde 
en etkin olabil-

me şansını 
eline geçir-
meleridir.  

Endüst-
riyel 

futbolun 

dünyadaki en önemli 
temsilcisi ise hiç kuşkusuz 
İngiliz futbol ekibi Manchester 
United’dır. Manchester United, 
2002 yılında Umbro yerine 
Nike firması ile 13 yıllığına 500 
milyon dolarlık merscandising 
ve sponsorluk sözleşmesi 
imzalamıştır. Türkiye’deki üç 
büyük kulüp de Avrupa’daki 
rakiplerinin izinden gitmekte-
dirler. Bu kulüplerimiz, kendi 
ürünlerinin satıldığı mağazala-
rında telefondan klimaya, kol 
saatinden televizyona kadar 
pek çok farklı ürün yelpazesin-
de hizmet verebilmektedirler. 

Futbolun artık futbol olmadı-
ğı bir dönemi yaşıyoruz. Bu 
dönemde futbol bir ‘business’ 
olarak ülke içindeki paranın 
ve gücün tam orta yerinde yer 
alıyor. Artık futbolu konuş-
mak aynı zamanda bu iktidar 
ilişkilerini ve paranın egemen 
olduğu değerleri de konuşmak 
anlamına geliyor. 

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.



48 15 Mayıs 2019 / Sayı 69

Sp
or

M
od

a 2019 Yaz trendleri yeri geldiğinde 
atletik, yeri geldiğindeyse partilemeyi 
iyi biliyor. Renklerle arası iyi olan 
sezon kadını, formal bir görünüme 
bile renk katabilecek kadar enerjik. 
2019 Yaz sezonunun öne çıkan 
trendleri derledik.

Her ten rengine kolayca 
uyum sağlayan nude 
bej, 2019 yaz sezonunun 
favori rengi. Riccardo 
Tisci, Burberry'nin klasik 
trençkotunu 50 farklı 
renge adapte ederken, 
Dior kadını her zamanki 
romantik feminen 
tarafını öne çıkardı. 

Nude Bej
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Atletizm Akımının 

Temsilcisi: 

Bisikletçi Şortu
Atletizmin akımının temsilcisi bisikletçi 
şortu ve Parizyen Chanel... Her ne kadar 
bu ikiliyi bir arada hayal etmek zor 
olsa da, uzun süredir gündemde olan 
atletik akıma Chanel de katıldı. Chanel 
yeni sezonda sokak tarzını daha çok 
benimseyek gibi görünüyor.

Parti Stili: 

İhtişamlı 
Süslemeler
Gelecek sezonun parti stili kodlarını 
açıklıyoruz! Tüylü, kristalli, saçaklı 
ve ihtişamlı olan her şey. Süslerden 
arınmış bir temayı reddeden 
tasarımcılar, renklerde de cesur 
davranmaktan yanalar.

1

2

3

4

5

Kafası Karışık 
Desenler
Moda sektörünün çiçeklerle olan ilişkisi 
bitmek tükenmek bilmiyor ancak, 2019 
sezonunda doyma noktasına ulaşıyor. 
Bu sezonda kafası karışık desenler 
karşımıza çıkacak.

Dev Kurdeleler
Omuzlara sabitlenmiş dev kurdelelerin, 
bu sezon romantik olmakla ilgili 
bir derdi yok. Maison Margiela 
fütürizmden beslenirken; Marc Jacobs 
maskülen takımını şifon bir kurdeleyle 
tamalayarak akıllarda soru işareti 
bırakıyor.

Şekil Değiştiren 
Dantel 
Tasarımlar
Roamantizm ve şıklığın statü simgesi 
dantel, hanımefendi kimliğinden 
sıyrılıyor. İstediği zaman sportif ve 
çocuksu olabilen dantel detayların en 
güzel örneklerini göreceğiz.
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Mercedes-Benz, GLB adındaki yeni SUV kon-
septini tanıttı. Markanın GLA ve GLC model-
lerinin arasına konumlanan GLB adındaki 

bu konsept, ilgi çekici bir bir tasarıma ve offroad 
kullanımına uygun detaylara sahip. Siyah çamurluk 
dodikleri, tavandaki LED aydınlatmaları ve siyah 
jantlara giydirilen offroad lastikleriyle maceraya hazır 
bir görünüm sunan GLB, 4634 mm uzunluğunda, 
1890 mm genişliğinde ve 1900 mm yüksekliğinde bir 
gövdeye sahip.

Konseptte üçüncü koltuk sırasına da ev sahipliği 
yapan geniş bir kabin bulunuyor. Otomobilin kestane 
rengi Nappa deri ve nubukla kaplanan kabini, yıldızlı 
markanın son nesil teknolojileriyle donatılmış. İki 
büyük ekrandan oluşan ön panel konseptine ve MBUX 
sistemine sahip olan GLB, ön konsolunda diğer kom-
pakt Mercedes modelleriyle benzer bir form sunuyor. 

Mercedes-Benz GLB'nin kaputunun altında M260 kod-
lu 2.0 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor. 8-ileri 
çift kavramalı DCT şanzımanla kombine edilen 224 
bg gücündeki bu ünite, 350 Nm tork değeri sunuyor. 
4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan 
GLB konseptinde, maceracı görünümle uyumlu bir 
Offroad moduna yer verilmiş. Bu modda ön ve arka 
tekerleklerdeki tork dağılımının 50:50 olarak eşitlendi-
ği açıklanıyor.
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Audi elektrikli bir konsept 
olan yeni bir otomobilini 
tanıttı. AI:ME konsepti şehir 
içi kullanım özellikleriyle öne 

çıkıyor. Yeni Audi konseptinin bir diğer 
önemli özelliği de Seviye 4 otonom 
sürüş teknolojilerine sahip olması. 

Tasarımında markanın geçmişteki A2 
modelinden izlere rastlanan AI:ME 
konsepti, 4.3 metrelik bir uzunluğa, 
1.9 metrelik genişliğe ve yaklaşık 1.5 
metrelik bir yüksekliğe sahip. Çok 
sayıda LED'den oluşan ve çamurluk-
lara da uzanan animatif far ve stop 

grubuna sahip olan AI:ME son derece 
fütüristik bir tasarıma sahip. 2.77 
metrelik dingil mesafesi sunan AI:ME 
konsepti ters yöne açılan arka kapıları, 
geniş cam yüzeyleri ve ferah kabiniyle 
dikkat çekiyor. Otonom sürüş esnasın-
da direksiyon simidi gizlenen oto-
mobilde, ön konsolun tüm genişliğini 
kullanan üç boyutlu bir OLED panele 
yer veriliyor.

AI:ME, ön konsolunda OLED panelinin 
de katkısıyla sade bir kabin tasarımı 
sunuyor. Konseptin kabini açık renk 
döşemeler ve çevre dostu mater-
yallerle dekore edilmiş. Tavanda ve 
ön konsolda yer verilen bitkiler de 
AI:ME'nin çevre dostu kimliğine gön-
derme yapıyor. 
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Eşine az rastlanır doğal bir ortama sahip olan Roggen-
hausen Doğal Yaşam Parkı, Aarau şehrinin batısında, 
aynı adı taşıyan vadide yer alıyor. 

Yaklaşık 15 hektarlık bir alanı kapsayan bu doğal ya-
şam parkında, yaban hayatı, nadir evcil hayvan türleri, 
doğa parkuru, meyve ağacı bahçesi ve geniş oyun alanı 
olan bir restoran bulunuyor. 

Çok sayıda hayvan türü 
Çocuklarınızla birlikte güzel zamanlar geçirebile-
ceğiniz bu parkta çok sayıda hayvan türünü 
görebilirsiniz. Parkın kapalı alanında 
bulunan hayvan çeşitleri 
şöyle:

Alp dağı faresi, lekeli geyik, alageyik, keklik, kaya 
sansarı, tavşan, küçük domuz, yaban domuzu, yaban 
koyunu, tavus kuşu, kar tavşanı, midilli, oğlak, dağ 
keçisi , Wallis’e özgü kara burunlu koyun, dağ midillisi, 
yaban hindisi.

Kapalı alanda, mevsime ve biraz şansa bağlı olarak 
gözlemleyebileceğiniz hayvanlar ise şunlar;

Ateş semender, gelincik faresi, kırmızı tilki, sarı kuyruk 
sallayan, siyah ağaçkakan, bağ salyangozu
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Doğa parkurunda ayrıca; kaya türleri ile he-
nüz oluşmamış kaya tabakaları ve oluşum 
koşulları, su ve fosil içerikleri, kayaların ay-
rışma, erozyon ve yeniden oluşma süreçleri 
ile altı farklı anakaraya bağlı bitki ve hayvan 
türleri hakkında bilgiler de edinebilirsiniz.

Burada meyve bahçeleri de bulunuyor. 
Vadinin en güneyindeki yamaç çayırlarında 
bulunan yerde elma, armut, erik ve mürdüm 
eriği ağaçları yer alıyor.

Mekanda, gril severler için dağ evi, oturma 
yerleri ve mangal olanağı sunan ızgara 
düzenekleri de mevcut.

Çocuk oyun alanları
Özellikle, ilgi çekici oyun alanlarıyla popüler 
olan park restoranının hemen yanında çocuk 
oyun alanları yer alıyor. Ebeveynler terasta 
ve açık havada bulunan masalardan çocuk-
larını gözetleyebilirler.

3 ile 10 yaş arasındaki ziyaretçiler için gü-
venli ve dengeli bir ortam sunan doğa par-
kında, geleneksel scooter pisti, atlı karınca, 
tırmanış ekipmanları, salıncaklar, kuleler ve 
kaydıraklar da yer alıyor.

Vahşi Yaşam Parkı Derneği, parkla ilgilenen 
gruplara, okullara, kulüplere, derneklere 
ve organizasyonlara, rehberli turlar da su-
nuyor. Yetkili personel eşliğinde yapılan bu 
turlar 1 ile 1,5 saat kadar sürüyor.

Burayı ziyaret etmek isteyenler için 
adres ve iletişim bilgileri şöyle;

Wildpark Roggenhausen
Rathausgasse 1, 5000 Aarau
Tel: 062 836 05 79
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Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

tiyanlığın bir mezhebi olan Fransis-
kanların bir okulunda alıyor. Ve bu 
eğitimler sonucunda Ateist oluyor. 
Onunla yapılan bir röportajda; "Pa-
pazın söyledikleri benim hayatımla 
ve hayat bilgimle hiç uyuşmuyordu. 
Daha o zaman papazların bana 
söyleyebilecek bir şeyleri olmadığını 
anlamıştım, Kızgın Damdaki Kedi 
isimli Tenesse Williams’ın oyunun-
dan uyarlanan Richard Brooks'un 
filmini görünce günahkarlar ve kilise 
arasındaki ilişkiyi kavradım "diyor.

Almodovarın hayatından kesit-
ler taşıyan film ayrıca yaratımını 
nasıl gerçekleştiğine dair bilgilerle 
zevklerinin nasıl oluştuğu ile ilgili 
sırlarına vakıf olmamıza izin veriyor. 
Penolope Cruz'un beni neden hep 

Pedro Almodovar en çok sevdiğim, 
değer verdiğim rejisörlerden biri. Bu 
son filmi ile yine bizi büyülemeye 
devam ediyor. Yaşını başını almış 
rejisör Salvador Mallo (Antonio 
Banderas) hazırlığına başladığı bir 
retrospektive için hayatını şöyle bir 
gözden geçirmeye başlayınca, onu 
acılara gark eden olayları, bu acılarla 
baş edebilmek uğruna yaratmaya 
başlamasını, bütün bunlara rağmen 
içinde kalan sızıyı, çökeltiyi, ulaştığı 
görkemin ardındaki serüveni hep 
bildiğimiz ve sadece Almodovar'ın 
yapabileceği resimler ile zihinlerimi-
ze nakşediyor.

Daha küçük bir çocukken küçük bir 
köye taşınmalarını, annesini (Penelo-
pe Cruz) ve acılarını, yaralarını, sonra 

büyük kente taşınmasını ilk aşkını ve 
ardından, ayrılık acılarını unutulmaz 
olanı unutabilmek için sanatla hem-
hal oluşunu, tam iyileştim derken 
ikinci aşkını düşünürken bir şeyi 
keşfediyor; günlük gerçekle yaratımı 
artık öyle bir iç içe geçmiş durumda-
ki hangisinin gerçek hangisinin kendi 
yaratımı ayırmak imkânsız.

Otobiyografik birçok yanı olan bu 
filmde Almodovar bir hayat bilanço-
su yapmaya çalışıyor.

Almodovar ilkokulunu bir Hristiyan 
okulunda, sonraki eğitimini de Hris-

çok etkilediğini arkasındaki sırrı 
merak etmişimdir. Bu filmle bunu 
da keşfettim. Cruz, bütün duruşla-
rıyla ve gestikleriyle Sophia Loren'i 
andırıyor. Sanıyorum bu yüzden 
Almodovar ondan aynen bizim gibi 
hiç vazgeçemiyor.

Müziklerini Alberto İglesias’ın yaptığı 
bu filmde bir de sürpriz var. Ünlü 
Katalan pop yıldızı Rosalio ilk kez 
oyuncu olarak bu filmde rol alıyor. 

Cannes Film Festivali yarışmalı 
bölümüne seçilen bu filmi okuyucu-
larıma hararetle tavsiye ediyorum.

Dolor y Gloria - Acı ve Görkem

Yönetmen : Pedro Almodóvar

Yapım Yılı : 2019

Ülke : İspanya

Türü : Dram

Süre : 1 saat 52 dakika

Oyuncular : Antonio Banderas, Asier Etxeandia, 
Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Julieta 
Serrano, Nora Navas
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Rejisör Teona Strugar Mi-
tevka'nın ilk filmi Berlin Film 
Festivali yarışmalı bölümüne 
seçilerek dikkatleri üzerine 
topladı. Makedonya’da başkent 
Üsküp'e 100 km uzaklıkta 
Stip adlı küçük bir kasabada 
yaşayan Petrunya, tarih eğitimi 
almış ama ülkesinde tarihçi 
ihtiyacı görülmediğinden işsiz 
kalmış, anne babasının yanında 
yaşamak zorunda kalan 31 
yaşında bir genç kadındır. İş 
bulamadığından, can sıkıntısın-
dan kendini yemeğe biraz fazla 
kaptırınca kilolar artmış. Kilolar 
arttıkça da hayal kırıklığından 
daha çok yemeye başlamış 
olan genç kadın yine ümitsiz bir 
iş görüşmesine hazırlanırken 
annesinin uyarısı ile karşılaşır; 
"Yaşını sorarlarsa 24 de, sakın 
gerçek yaşını söyleme! "

Bir tekstil fabrikasındaki iş gö-
rüşmesinde dikişçi olarak onu 
işe alacak yetkili ona sarkıntılık 
yapıp onunla hakaret eder-
cesine konuşunca apar topar 
eve doğru yola koyulur. Yolda 
üstü çıplak genç erkeklerin 
nehre doğru gittiğini görünce 
peşlerine takılır. Ortodoks 
Hristiyanların her yıl kutladığı 3 
kral günü münasebetiyle papaz 
takdis edilmiş bir haçı akarsuya 
atmaktadır. Haçı sudan ilk çıka-
ran ve bir gün elinde tutan kişi-
nin yıl boyunca mutlu olacağına 
inanılır. Petrunya da tam pek 
anlamadan suya dalar ve haçı 
yakalar. Erkekler ona saldıra-
rak elinden almak istemesine 
rağmen haçı bırakmaz. Ancak 
geleneklere göre bu törene 
sadece erkekler katılabildiğin-
den, Petrunya elinden alınmak 
istenen haç yüzünden kendisini 
polis merkezinde bulur.

Polis merkezinin şefi ve papaz 
bazen tatlı bazen acı Perun-
ya’yı ikna etmeye çalışsalar 
da Petrunya eline geçen haçı 
bırakmaya hiç yanaşmaz. Bu 
hayatı boyunca eline geçmiş 
olan ilk başarıdır. 

Bütün bunlardan Mekodon-
ya’nın bir portresini çıkarmak 
için fırsat gören televizyoncu, 
biraz da abartarak meseleyi 
gündeme taşıyınca toplu-
mun bütün kesimleri bu olayı 
tartışmaya başlar. Televizyoncu 
kadının attığı başlıkla; "Kimbi-
lir tanrı belki de bir kadındır" 
mottosu sonunda Petrunya için 
dezavantaja dönüşebilecekken, 
galeyana gelen genç erkekler 
polis merkezini basarak istek-
lerini dile getirdikleri sırada, 
Petrunja onlara hep sessizce 
ve kızgınca bakarak kendisini 
ifade eder. Sonunda kimsenin 
fark etmediği ama onun için 
önemli olan küçük bir zaferle 
evine döner Petrunya. 

Sarkastik bir dile çabukça 
dönüşebilecek olaylar dizisine 
rağmen, buna gönül eğdir-
meyen yönetmen Mitevka 
kahramanlarını ve olayları 

ayrıntılı olarak anlatmayı se-
çince, ortaya gerçek bir toplum 
portresinin yanında, kadının bu 
toplumdaki yerini de ustaca 
yansıtmış oluyor. Genç amatör 
oyuncu Zorica Nusheva parlak 
ve çok inandırıcı oyun stiliyle 
bizlerin gözünü, gönlünü alıyor. 

Gelenekten moderne geçişte 
doğru yolu bulamamış bir top-
lumun kararsız yapısının, yeni 
dönem için taşıdığı tehlikeleri 
ve şansları bize olduğu gibi 
yansıtıyor bu film. Berlinale'de 
izlediğim ve beğendiğim bu 
film kesinlikle görülmeye 
değer.

God exist, her name ist Petrunya - Kim bilir belki Tanrı kadındır

Yönetmen : Teona Strugar Mitevska

Yapım Yılı : 2019

Ülke : Makedonya, Belçika, Fransa

Türü : Dram, Dramatik komedi

Süre : 1saat 40 dakika

Oyuncular : Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni 
Damevski, Stefan Vujisic

Fragman
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Perşembe

Yeni başlayanlar ve tecrübe sahibi olanlar her 
Perşembe akşamı linolyum baskısı yapmaya 
davetlirler. 

Saat: 18:00’den itibaren. Katılım ücretsiz, 
malzemeler uygun fiyata temin edilebilir. 
Yer: Park Platz. Wasserwerkstr. 101, Zürich
www.park-platz.org

Linolyum Baskı Atölyesi

16 Mayıs SANAT

Cumartesi

Pazartesi Çarşamba

Perşembe

"Mosaik" derneği farklı kültürlerden insanların bir 
arada yaşamalarını bir festivalle kutluyor. Değişik 
ülkelerden yemeklerin, müzik ve dansların tadını 
çıkarın. Çocuklar için de özel bir program da yer 
alıyor. 

Saat: 11:00-21:00. Katılım ücretsiz. 
Yer: Schwamendingerplatz. 
www.fruehlingsfest-mosaik.ch

Mülteciler açık dikiş kursuna davetlidirler. Dikiş 
makinesi, kumaş ve kalıplar kullanıma hazır 
bulunuyor. Her Pt 09:30-12:00. N/F/B-Kimliği olanlar 
için katılım ücretsiz. 

Yer: Social Fabric. Eichstr. 29, 3.kat, Zürich
socialfabric.ch/refugee-projects

Maag Konser Salonunda bir konser akşamının 
tadına varın. Orkestra amatörlerle birlikte Wagner, 
Prokofjew ve Bahms’tan eserler çalıyor. 19:30. 
MAPS bürosu 30 adet ücretsiz bilet veriyor. Telefon 
edin: 044 415 65 89 veya e-posta yazın: maps@
aoz.ch.

Yer: Tonhalle Maag. Zahnradstr. 22, Zürich

www.tonhalle-orchester.ch

Üç akşam boyunca eğitimlerini yeni bitirmiş olan 
müzisyenler caz ve pop alanındaki eserlerini 
sergileyecekler. Her akşam 20:30. Giriş ücretsiz, bağış 
yapılabilir. 

Yer: Mehrspur, Musikklub Toni-Areal. Förrlibuckstr. 
109, Zürich
http://www.mehrspur.ch

Bahar Festivali

Tonhalle’de Klasik KonserMülteciler İçin Dikiş Kursu

Wollishofen’da Müzik Festivali 
(24.05-25.05)

Caz ve Pop Konserleri (23.05-29.05)

18 Mayıs

27 Mayıs 29 Mayıs

23 MayısFESTİVAL

KURS KONSER

Pazar

"Planetenweg" güneş sistemindeki gezegenlerin 
arsındaki mesafeleri temsil etmektedir (1cm 
1 milyar ölçeğinde). "Uetliberg" durağında 
güneşle başlamakta ve teleferiğin dağ istasyonu 
"Adliswil-Felsenegg"de, Pluto ile son bulmaktadır. 
Yürüyüş yaklaşık olarak iki saat sürüyor. 
Yer: Üetliberg
www.zuerich.com/de/besuchen/sport/
planetenweg

Planet Yolu Boyunca Yürüyüş

19 Mayıs YÜRÜYÜŞ

Cuma

Bu ücretsiz festival göl kenarında, açık havada 
müzikle dolu iki gün sunuyor. Konserler Cm 18:00, Ct 
16:00’dan itibaren. Çocuk programı Cm ve Ct 14:00’ten 
itibaren. Giriş ücretsiz. 
Yer: GZ Wollishofen. Bachstr. 7, Zürich
www.openair-wollishofen.ch

24 Mayıs FESTİVAL
Pazar

İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu tarafından 
organize ettiği bugünde çocuklar için eğlenceli 
etkinliklere yer veriliyor.

Saat: 12.00- 18.00 arası
Yer: Schulhaus Chapf
Chapfhaustrasse 3, 5210 Windisch

Çocuk Festivali

26 Mayıs

KONSER

Cuma

"Lauter Festival"da üç akşam süresince 
tüm dünya müzisyenlerinden konserler 
dinleyebilirsiniz. Cm ve Ct elektronik müzik partisi 
de var. Cm 20:00, Ct 17:00, Pz 19:30’dan itibaren. 

Giriş ücretsiz. 
www.lauter.ch

Müzik Festivali (17.05-19.05)

17 Mayıs FESTİVAL
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Malzemeler: 500 gr balkabağı, 1 litre
 tavuk suyu, yarım 

su bardağı krem, 1 orta boy soğan, 2~3 diş sarımsak, 2 dal 

frenk soğanı, tuz, karabiber, zeytinyağı

Hazırlanışı: Soyulmuş ve ayıklanmış balkabaklarını 5x5 

cm’lik küpler halinde kesip yağlı kağıt ile fırın
 tepsisine 

dizin. 

Üzerine biraz zeytinyağı, tuz ve karabiber serpip yaklaşık 

40 dakika kadar 175 derece fırın
da pişirin. Kabaklar iyice 

yumuşadıktan sonra fırın
dan alın. 

Kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Soğanlar şeffaflaş-

tıktan sonra, önce sarımsağı daha sonra balkabaklarını, en 

son da tavuk suyunu ekleyerek kaynatın. Kaynayınca ocağı 

kısın ve 20 dakika kadar kısık ateşte pişirin. 

Daha sonra blender’dan geçirin. Üzerine önceden ısıtılm
ış 

krema ekleyin. Üzerine bir miktar ince doğranmış Frenk 

soğanı serpip servis edin.

Fırınlanmış 

Balkabağı Çorbası 
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Malzemeler: 4 palamut, 4 soğan, 3 domates, 4 sivri biber, 

2 limon, yarım demet maydanoz, 3 çorba kaşığı sıvıyağ, 

tuz, karabiber

Hazırlanışı: Balıklarınızı temizleyip yıkayın. 

Daha sonra soğanı piyazlık olarak doğrayıp biraz tuzla 

ovun. Domates ve biberleri küçük küçük doğrayıp may-

danozu kıyın. Tuz, karabiber ve limon suyu ilave edip tüm 

malzemeyi bir kapta harmanlayın. 

Hazırladığınız karışımın yarısını balıkların içine doldurun. 

Balıtları hafifçe yağlanmış fırın
 tepsisine dizin. Kalan mal-

zemeyi üzerlerine serpip önceden ısıtılm
ış 180 dereceye 

ayarlı fır
ında pişirin. 

Balıkları servis tabaklarına alıp limon dilimleriyle süsleye-

rek servis edin.

Fırında Palamut

Malzemeler: 1 kg süt, yarım çay bardağı pirinç, 250 g toz şeker, 1 yemek 

kaşığı pirinç unu, 1 su bardağı su

Üzeri için: 1 su bardağı ceviz içi, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı: Pirinci yıkayıp tencereye aktarın. Üzerini geçecek kadar su 

ekleyin ve pirinçler yumuşayana kadar haşlayın.

Sütle pirinç ununu karıştırıp tenceredeki pirincin üzerine dökün. Kısık 

ateşte, sürekli karıştırarak pişirin. En son toz şekeri ila
ve edin. Birkaç taşım 

kaynattıktan sonra ocaktan alıp servis kuplarına paylaştırın.

Ceviz içlerini bıçakla irice kıyın. Tereyağı ile birlikte kısık ateşte, kıtır k
ıtır 

olana dek kavurun. Ocaktan alır almaz tarçınla harmanlayın. Cevizli tarçını 

soğuyan tatlının üzerine bolca serperek servis yapın.

Afiyet olsun.

Cevizli Sütlü Tatlı 
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Köyün birinde bir 
yaşlı adam yaşarmış. 
Adam çok fakirmiş 

ama Kral bile onu kıskanır-
mış. Öyle dillere destan 
bir beyaz atı varmış ki, 
Kral bu at için ihtiyara 
nerdeyse hazinesinin 
tamamını teklif etmiş ama 
adam satmaya yanaşma-
mış. "Bu at, bir at değil 
benim için; bir dost, insan 
dostunu satar mı" dermiş 
hep.

Bir sabah kalkmışlar ki at 
yok. Köylü ihtiyarın başına 
toplanmış: "Seni ihtiyar, 
bu atı sana bırakmayacak-
ları, çalacakları belliydi. 
Kral’a satsaydın, ömrünün 
sonuna kadar beyler gibi 
yaşardın. Şimdi ne paran 
var, ne de atın" demişler. 
İhtiyar köylü ise, "Karar 
vermek için acele etme-
yin" demiş."Sadece at 
kayıp" deyin, "Çünkü ger-
çek bu. Ondan ötesi sizin 
yorumunuz ve verdiğiniz 
karar. Atımın kaybolması, 
bir talihsizlik mi, yoksa 
bir şans mı? Bunu henüz 
bilmiyoruz. Çünkü bu 
olay henüz bir başlangıç. 
Arkasının nasıl geleceğini 
kimse bilemez."

vermiş."O kadar acele 
etmeyin. Oğlum bacağını 
kırdı. Gerçek bu. Ötesi 
sizin verdiğiniz karar. 
Ama acaba ne kadar 
doğru? Hayat böyle küçük 
parçalar halinde gelir ve 
ondan sonra neler olacağı 
size asla bildirilmez."

Birkaç hafta sonra, düş-
manlar kat kat büyük bir 
ordu ile saldırmış. Kral son 
bir ümitle eli silah tutan 
bütün gençleri askere 
çağırmış. Köye gelen 
görevliler, ihtiyarın kırık 
bacaklı oğlu dışında bütün 
gençleri askere almış-
lar. Köyü matem sarmış. 
Çünkü savaşın kazanılma-
sına imkân yokmuş, giden 
gençlerin ya öleceğini ya 
da esir düşeceğini herkes 
biliyormuş. Köylüler, gene 
ihtiyara gelmişler. "Gene 
haklı olduğun kanıtlandı" 
demişler. "Oğlunun bacağı 
kırık ama hiç değilse 
yanında. Oysa bizimkiler, 
belki asla köye döneme-
yecekler. Oğlunun baca-
ğının kırılması, talihsizlik 
değil, şansmış meğer…" 
"Siz erken karar verme-
ye devam edin" demiş, 
ihtiyar. "Oysa ne olacağını 
kimseler bilemez. Bilinen 
bir tek gerçek var. Benim 
oğlum yanımda, sizinkiler 
askerde. Ama bunların 
hangisinin talih, hangisinin 
şanssızlık olduğunu bilmi-
yoruz."

yoruz. Bu daha başlangıç 
.Birinci cümlenin birinci 
kelimesini okur okumaz 
kitap hakkında nasıl fikir 
yürütebilirsiniz?" 

Köylüler bu defa açıkça 
ihtiyarla dalga geçme-
mişler ama içlerinden 
"Bu ihtiyar gerçekten bir 
ilginç" diye geçirmişler. 
Bir hafta geçmeden, vahşi 
atları terbiye etmeye 
çalışan ihtiyarın tek oğlu 
attan düşmüş ve ayağını 
kırmış. Evin geçimini te-
min eden oğul şimdi uzun 
zaman yatakta kalacakmış. 
Köylüler gene gelmişler 
ihtiyara."Bir kez daha 
haklı çıktın" demişler. 
"Bu atlar yüzünden tek 
oğlun, bacağını uzun süre 
kullanamayacak. Oysa sana 
bakacak başkası da yok. 
Şimdi eskisinden daha 
fakir, daha zavallı olacak-

sın" demişler. İhtiyar 
"Siz erken karar 
verme hastalı-
ğına tutulmuş-

sunuz" diye cevap 

Köylüler ihtiyar köylüye 
kahkahalarla gülmüşler. 
Aradan 15 gün geçme-
den at, bir gece ansızın 
dönmüş. Meğer çalınma-
mış, dağlara gitmiş kendi 
kendine. Dönerken de, va-
dideki 12 vahşi atı peşine 
takıp getirmiş. Bunu gören 
köylüler toplanıp ihtiyar 
köylüden özür dilemişler. 
"Sen haklı çıktın. Atının 
kaybolması bir talihsizlik 
değil adeta bir devlet 
kuşu oldu senin için, şimdi 
bir at sürün var.." demiş-
ler. "Karar vermek için 
gene acele ediyorsunuz" 
demiş ihtiyar. "Sadece 
atın geri döndü-
ğünü söyleyin. 
Bilinen gerçek 
sadece bu. 
Ondan ötesinin 
ne getireceğini 
henüz bilmi-

İhtiyar Köylü
ile Beyaz At
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Küçük bir kız bir yabancının 
kamyonetinde kilitlidir. Yardım edecek 

sizden başka kimse yoktur. Ne 
Yaparsınız?

İngiltere ve ABD’de en çok satan 
yazarlar içinde birinci sırada olan 

Taylor Adams’ın yeni kitabı, "Çıkış Yok" 
Türkiye’de Pena Yayınları etiketiyle 

raflarda yerini aldı.

Yazar Taylor Adams, 31 dile çevrilen 
"Çıkış Yok" adlı romanında okurlarını ilk 

sayfasından itibaren nefesini kesecek 
heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Geceyi dört yabancıyla dinlenme 
durağında geçirmek zorunda kalan 

Darby Thorne’un, park etmiş bir 
aracın içinde kilitlenmiş küçük bir kıza 

görmesiyle yaşanan olayları anlatan 
romanda, küçük kızın kim olduğu 

gizemini korurken, Darby’nin kızı nasıl 
kurtaracağı merak uyandırıyor.

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan 
Rüyet, Sibirya’ya kadar uzanan zorlu 

yolculuğuyla büyük bir serüven, 
tuzaklar ve sürprizlerle dolu derinlikli 

bir roman.

Romanın baş kahramanı Sine adlı bir 
mimarın gözünden anlatılan hikaye, 

İstanbul’da günümüzde geçiyor. Sine, 
amcalarının yönettiği bir mimarlık/

mühendislik şirketinde çalışmaktadır. 
Ancak şirketin borçları, mimarlık ve 
inşaat faaliyetlerinin günümüzdeki 

işleyiş biçimi onu gittikçe daha fazla 
rahatsız eder. Hayatının labirentinden 

bir çıkış yolu ararken eline hiç 
yayımlanmamış, yarım kalmış bir 

Birinci Dünya Savaşı hatıratı geçer. 
Hatıratta yazılanlarla kendi hayatı 

arasındaki küçük paralellikler 
dikkat çekicidir. Sine, bu metinle 

olan etkileşiminde ruhunu huzura 
erdirecek bir ipucu bulabilecek midir?

Akbabaların Ağıdı Çıkış Yok Rüyet

Lila Bowen Taylor  Adams Derviş Zaim

facebook/haber.podium

Lila Bowen’ın isyankâr bir büyüme 
öyküsü anlattığı "Gölge" serisi Akbabaların 

Ağıdı’yla başlıyor.

Nettie, kendisine köle gibi davranan 
insanların evlatlığı olarak büyüyen, gerçek 

ailesini bilmeyen, hem ten renginin 
koyuluğu hem de kökeni nedeniyle 

"beyaz adam"ın dünyasında hor görülen 
bir gençtir. Bir gün tuhaf bir yabancının 

saldırısından güçlükle kurtulur ve zamanla 
asıl tuhaflığın kendi ruhu ve bedeninde 

gizlendiği gerçeğiyle yüzleşir.

Hem gerçek hem de büyülü canavarların 
hüküm sürdüğü zalim bir dünyada ayakta 

kalma mücadelesi veren Nettie, bir avcı 
mıdır yoksa bir kurban mı? Bir köle midir 

yoksa kimilerinin uzun zamandır ortaya 
çıkmasını beklediği o efsanevi kurtarıcı 

mı?

Lila Bowen, Gölge serisinin ilk kitabı 
olan Akbabaların Ağıdı’nda, siyah ve 
beyazdan, gece ve gündüzden ibaret 

olmayan bir dünyada kendi yerini arayan 
bir kahramanın özgürlük ve intikam 

öyküsünü anlatıyor.
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