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İsviçre’de 20 Ekim Pazar günü genel seçimler 
yapılacak. Bu seçimlerde 200 kişilik Federal 
Meclis ile 46 kişilik Senato Meclisi üyeleri 
belirlenecek.

Birçok yerde seçimlerle ilgili hazırlıklar 
başlarken, aday olacak isimler de netleşti. 
Bu isimler arasında Türkiye kökenliler de 
bulunuyor. Şu ana kadar bize ulaşan isimler 
şunlar oldu;

• Sibel Arslan
 Yeşiller/BastA! - Kanton Basel-Stadt

• Mustafa Atıcı
 SP - Kanton Basel-Stadt

• Haşim Sancar
 Yeşiller - Kanton Bern 

• Muammer Kurtulmuş
 Yeşiller - Kanton Zürich

• Özlem Dursun
 PoP-PdA - Kanton Waad

• Mehmet Korkmaz
 PoP-PdA - Kanton Waad

• Murat Alder
 PLR (Liberal Parti) - Cenevre Kantonu

• Oğuzhan Can
 SP - Neuenburg Kantonu

• Derya Dursun
 PoP-PdA - Neuenburg Kantonu

• Funda Yılmaz
 SP-Kanton Aarau

Önümüzdeki günlerde, okuyucularımıza bu 
adaylarla ilgili daha detaylı bilgiler aktara-
cağız.

HaberPodium ekibi olarak bu adaylara şimdi-
den başarılar diliyoruz.

Künye / Impressium

HaberPodium ist eine Monatliche 
Zeitschrift, das Schweizerische 
Nachrichten auf Türkisch anbietet und für 
die türkischsprachige Bevölkerung der 
Schweiz zur Verfügung stellt.

Zielsetzung ist die Förderung und die 
soziale Integration der türkischsprachigen 
Bevölkerung in ihre Umgebung und ein 
besseres gegenseitiges Verständnis. 
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25 Mayıs tarihinde Winterthur’da, “Anato-
lisch-Schweizerisch Literaturtag“ isimli bir 
edebiyat buluşması gerçekleştirdik.

Öncelikle buradan, etkinliğe destek ve 
katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür 
ediyorum.

Toplamda 15 yazarın katıldığı edebiyat bu-
luşmasında, birçok yazar kendi kitaplarından 
oluşan standlar açarken, program dahilinde 
edebiyatın güncel sorunları konuşuldu. 
Dileyenler etkinlikle ilgili detayları içerikte 
okuyabilirler.

Yaklaşık bir yıl süren bir hazırlık süreci 
sonucunda yapılan bu etkinlikte amacımız, 
İsviçreli yazarlar ile Türkiyeli yazarları bir 
araya getirmek, birbirleri ile ilişkilenmelerini 
sağlamaktı.

Program dahilinde söz alan kimi yazarların 
söylemlerinden,  İsviçre’deki edebiyatçıla-
rın yaşadıkları sorunların ne derece büyük 
olduğunu anladık. 

Kendi dillerinden yazan göçmen edebiyatçıla-
rın sorunları ise biraz daha büyük. Herhangi 
bir edebi çalışmanın ülke dillerinden birine 
çevrilmesi ve yayın evlerinin bu çalışmayı ya-
yınlamaya ikna edilmeleri işin en sıkıntılı yanı. 
Bunun nedeni ise; yayınevlerinin yaklaşımları-
nın, bu çalışmalar üzerinden para kazanmaya 
dönük olması. 

Ancak sıkıntılara rağmen, edebiyatın içinde 
bulunduğu bu kötü durumdan kurtarılması 
için alternatif çabaların olduğu da konuşuldu 
etkinlikte.

HaberPodium ve Verein Granatapfel olarak 
bu edebiyat buluşmasını her yıl yapmak 
istiyoruz. Bu kapsamda hedefimiz; her yıl bir 
göçmen yazarın çalışmasının ülke dillerinden 
birine çevrilmesi ve yayınlanması... Böylesi 
çalışmalarla edebiyat dünyası daha da zengin-
leşecektir.

 ......
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Hedef 1
Dengeli bir federal bütçe ve istikrarlı 
bir finansal sistem sağlamak.

Hedef 2
Devlet hizmetlerini mümkün olduğun-
ca verimli ve dijital bir şekilde sunmak.

Hedef 3
Ülke olarak, dijital çağda en istik-
rarlı gelişimi teşvik eden ekonomik 
koşulları sağlamak ve yerel işgücü 
potansiyelini teşvik etmek.

Hedef 4
Ülke olarak, sürdürülebilir bir dünya 
ekonomik düzenine katkı sunmak. 
İsviçre ekonomisinin uluslararası pa-
zarlara ve AB’nin iç pazarına erişimini 
güvence altına almak.

Hedef 5
Dijital fırsatları kullanarak; eğitim, 
araştırma, gelişim ve yatırım alanla-
rında yapılacak olan yeniliklerle lider 
olmaya devam etmek.

Hedef 6
Güvenilir ve sağlam finanse edilen bir 
taşımacılık ile, bilgi ve iletişim teknolo-
jilerinin alt yapılarını sağlamlaştırmak.

Federal Hükümet, 2019-2023 arasını kapsayan ileriye 
dönük yasama planlamasını açıkladı. Önümüzdeki 

dört yıl boyunca siyasi yönelimin çerçevesini çizecek 
olan bu yeni yasama planlaması, yasal ve idari 

işlevlerin uyumlu hale getirilmesi amacını taşıyor. 

3 yönerge dahilinde sunulan ve 18 hedefi kapsayan 
planlamaya dair detaylar şöyle;

1. Yönerge 
İsviçre dijital fırsatları 

değerlendirerek, refahını 
sürdürebilir şekilde 

güvence altına alacak.

Gü
nd

em
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Hedef 13
Ülke olarak göçle ilgili önlemler almak ve göçü yönetmek. Bunun için ekono-
mik ve sosyal potansiyeli kullanarak uluslararası işbirliği için çalışmak.

Hedef 14
Şiddet, kriminalite ve terörizmi önlemek. Bunlarla etkin bir şekilde mücadele 
etmek.

Hedef 15
Ülke güvenliğine yönelik tehditlerin farkında olmak ve bu tehditlere etkili bir 
şekilde yanıt vermek için gerekli araçlara sahip olmak.

Hedef 16
Toprak ve doğal kaynakları az miktarda kullanmak, sürdürülebilir ve kesintisiz 
bir enerji imkanı sağlayarak, sürdürülebilir bir tarım ve gıda endüstrisini teşvik 
etmek.

Hedef 17
Etkili bir ulusal ve uluslararası çevre politikası taahhüt etmek, küresel iklim ile 
biyolojik çeşitliliği korumaya katkı sunmak.

Hedef 18
Hükümet olarak, siber saldırı risklerini önlemek. Vatandaşlar ile kritik alt yapı-
ları korumak için destek sunmak ve bu yönde önlemler almak. 

3. Yönerge 
İsviçre güvenlik 

sağlar, küresel 
iklimin 

korunmasına 
önem verir ve 

dünyada güvenilir 
bir partner olarak 

hareket eder.

Hedef 7
Bölgelerin birliğini güçlendirerek, farklı dil grupları ile kültürler arasında anlaşı-
lırlığı teşvik etmek.

Hedef 8
Cinsiyetler arasında toplumsal uyumu ve eşitliği teşvik etmek.

Hedef 9
Sosyal hizmetleri reforme etmek ve sürdürülebilir bir şekilde finanse etmek.

Hedef 10
Yüksek kalite ve finansal açıdan sürdürülebilir bir sağlık hizmeti ile sağlık alanı-
nı teşvik eden koşullar sağlamak.

Hedef 11
Çok yönlü işbirliklerini güçlendirerek, uluslararası işbirliğine olan bağlılığı art-
tırmak. Uluslararası kuruluşlar için ev sahibi ülke olarak, en iyi koşulları teşvik 
etmeyi taahhüt etmek.

Hedef 12
AB ülkeleri ile düzenli ilişkilere devam etmek.

2. Yönerge 
İsviçre ulusal 

uyum ve 
birlikteliği 
destekler, 

uluslararası 
işbirliğinin 

güçlendirilmesine 
katkıda bulunur.

9



İsviçre, dünyanın en iyi 
çalışma potansiyeline 
sahip ülkesi olmak 

istemesine rağmen göç 
yasaları bunu engelliyor. 
Yasal düzenlemeler nedeniyle 
yüksek eğitim mezunları 
İsviçre’yi terk ediyorlar.

Bu konuda yeni bir siyasi tartışma 
başladı ve üçüncü bir dünya ülke-
sinden gelen öğrencilerin mezun 
olduktan sonra neden İsviçre’de 
kalmadıklarının araştırılması günde-
me geldi.  

Mezun olan bu kesim için, özellikle 
de çalışana ihtiyaç duyulan alanlarda 
İsviçre’de kalıp çalışabilmeleri için 
yasal değişiklikler söz konusu. 

Verilere göre, İsviçre’de şu anda 
üçüncü bir dünya ülkesinden gelen 
ve burada yüksek eğitim alan öğren-
cilerin sayısı yaklaşık 13 bin. 

2017 yılında mezun olan 3 bin kişilik 
gruptan sadece 300 ile 450 arasında 
kişi İsviçre’de çalışıyor. Ülkede, özel-
likle de matematik, İT, fen bilimleri 
ve teknik alanlarda önemli açıklar 
mevcut. 

İsviçre’de eğitim alan yabancı öğren-
ciler genellikle bu alanlarda eğitim 
alırlarken, bu eğitimler İsviçre’ye 
yıllık olarak  yaklaşık 180 milyon 
franka mal oluyorlar. 

Üçüncü bir dünya ülkesinden gelen 
öğrencilerin İsviçre'de kalmamaları-
nın nedenleri;

AB ülkelerine vatandaşı olan öğren-
cilere, mezun olduktan sonra 3 yıl 
kalma süresi verilirken, üçüncü dün-
ya ülkesi vatandaşı olan öğrencilere 
ise sadece 6 aylık bir kalma süresi 
veriliyor. Mezun olan bu öğrencilere 
konulan kota ise, yıllık sadece 150-
200 kişi arasında değişiyor.

Bu kesim iş aramada da sorun 

yaşıyor. Öğrenci giriş izni alıp 
okumaya gelenlerin çalışma izinleri 
haftalık sadece 15 saat ile sınırlı. Bu 
saatler, çalışılan alanlarda deneyim 
sahibi olabilmek için oldukça az. Bu, 
mezun olduktan sonra iş aramayı 
zorlaştıran bir etken.

Bunun yanı sıra, İsviçre eğitim ve 
çalışma sisteminde praktikum, yani 
staj çok yaygın bir uygulama. Birçok 
işyeri gençleri işe almadan önce 
uzun bir süre staj yaptırmak istiyor.

Haftalık 15 saat olan çalışma izni, 
öğrencilerin staj yapmalarını da 
engelliyor. Staj izni, eğitim için bir 
zorunluluksa verilebiliyor sadece.

15 saatlik çalışma iznine yönelik 
düzenlemenin temel gerekçesi; bu 
kişilerin“ana hedeflerinin çalış-
mak yerine eğitim almak“ olması 
şeklinde ifade ediliyor. Bu şekilde, 
öğrencilerin eğitimlerini uzatabilme 
risklerinin önüne geçilmek isteniyor.

Gü
nc

el

Üçüncü Dünya Ülkelerinden Gelen 

Öğrencilere Kolaylıklar Düşünülüyor
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Prof. Dr. Ziya Akçetin 
kimdir?
Alman devlet bursu ile 
Erlangen-Nürnberg 
Üniversitesi´nde okuyan 
Akçetin, bu üniversitede 
profesörlüğe kadar yükseldi. 
Akçetin bu üniversitede hala 
dersler veriyor. 

55 yaşındaki Üroloji uzmanı 
Prof. Dr. Akçetin, ürolojideki 
deneyimiyle Avrupa´daki sayılı 
profesörler arasında yer alıyor 
ve robotik cerrahi konusunda 
önde gelen cerrahlardan birisi 
olarak tanınıyor. Prof. Dr. Ziya 
Akçetin, Koblenz ve Aachen-
Würselen Üroloji kliniklerinde 
yöneticilik de yaptı.

ları, kadın hastalıkları-doğum ve tüp 
bebek konsültasyonları, kalp damar 
hastalıkları konsültasyonu, göz dok-
toru konsültasyonu, estetik ve plastik 
cerrahi konsültasyonu, yeni olarak da 
üroloji konsültasyonu yapılıyor.

Prof. Dr. Ziya Akçetin, çalışmalarını 
Anadolu Kliniği bünyesinde sürdürecek

Klinik, bünyesine son olarak Üroloji 
Konsültasyonu hizmetlerini eklerken, 
Akçetin’in engin bilgileri ve tecrübeleri 
sayesinde İsviçre’deki üroloji hastaları-
na önemli faydalar sunulacak.

Türkçe konuşanlar için önemli kolay-
lıklar sağlayan Anadolu Kliniği bün-
yesinde, 8’i doktor, 5’i sağlık görevlisi 
olmak üzere toplam 13 kişi çalışıyor. 

Doktor Cankut Yüksel’in önderliğinde 
hizmet sunan Anadolu Kliniği’nde, 
tüm sağlık kontrolleri ve testler için 
teknolojinin son ürünü olan cihazlar 
da mevcut. 

Klinikte; detaylı tüm kan tahlilleri, ult-
rasonografi, elektrokardiografi (EKG), 
akciğer/solunum fonksiyon testleri, 
röntgen, kalp Doppler ultrasonu, 
transvajinal ve transrektal ultraso-
nografi uzman doktor konsültasyon-

ANADOLU KLİNİĞİ KAPASİTESİNİ BÜYÜTÜYOR

PROF. DR. ZİYA AKÇETİN 
ÇALIŞMALARINI 
ANADOLU KLİNİĞİ’NDE 
SÜRDÜRECEK

Bundan 3,5 yıl önce Zürich-Oerlikon’da açılan Anadolu Kliniği kapa-
sitesini, bünyesine kattığı yeni uzman doktorlarla büyütüyor. Mevcut 
yerinin yetersizliğinden dolayı, ek olarak aynı adresin zemin katında 
kurulan ikinci bir şubede hastalarına hizmet vermeye devam eden 
Klinik, donanımı ile sağlık alanında A’dan Z’ye her şeyi sunuyor. 

Ta
nı

tım
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Akçetin ile üroloji alanındaki çalışmaları 
üzerine görüştük;

 Tıp alanında önemli çalışmalara imza 
attınız. Bu çalışmalarınızı kısaca da olsa 
sizden dinleyelim.

Bilimsel olarak böbrek nakli, taş 
hastalıkları, prostat, mesane ve böbrek 
kanserleri, istem dışı idrar kaçırma 
ve erkeklerde sertleşme sorunlarına 
odaklandım. Hastaya en az zarar veren 
minimal invaziv yöntemlerde uzman-
laştım. 

 DaVinci Robotu’nu kullanan ender 
doktorlardan birisiniz. Bu robottan bah-
sedebilir misiniz? Özellikleri nelerdir?

Biz buna “Robot yardımlı laparoskopik 
cerrahi yöntemi“ diyoruz, Bu, açık cer-
rahinin bütün artılarının laparoskopiyle 
birleştiği, cerrahın bir saat ustası hassa-
siyeti ile üç boyutlu ve 15 kat büyütülmüş 
bir görüntüye sahip olarak, titremenin 
olmadığı ve el aletlerinin bir pirinç tanesi 
kadar minik olduğu bir ortamda, hasta 
olmayan dokunun (sinirler, damarlar) 
maksimal oranda korunabildiği bir 
yöntemdir. Örneğin prostat kanseri 
ameliyatında kan kaybı, sertleşme ve 
idrar tutabilme yeteneklerine en az zarar 
veren, hastanın en çabuk ayağa kalkabil-
diği yöntemdir.

 Anadolu Kliniği’ni tercih etmenizin 
nedeni nedir?

Anadolu Kliniği bir hekim tarafından 
kurulan ve yönetilen, hasta ve hekim 
odaklı bir geçmişi olan ve hekimler 

arasında saygınlığı olan bir kurum. Has-
taya ve hekime saygı ön planda. Burada 
hastalarımın sorunlarına yeterince vakit 
ayırabileceğimi düşünüyorum.

 Hastalara ne tür avantajlar sunacak-
sınız?

Birikimlerimi İsviçre´deki Türkçe konu-
şan hastalarıma da aktarmak istiyorum. 
Hastalarımız bana randevu alarak ula-
şabilirler. Klinik olarak, en kısa zamanda 
onlara, eğer gerekirse ameliyat da 
olabilecekleri çeşitli hastane adresleri de 
sunacağız. Kendi dillerinde, üst düzeyde 
bir hizmet arayan hastalarımız mutlu 
olacak bu durumdan, 

 “Sünnet çalışmalarımı İsviçre’de de 
sürdüreceğim“

Almanya’da iken yüzlerce çocuğu sünnet 
ettim. Bu çalışmalarımı İsviçre’de de 
sürdüreceğim. İsviçre´de de sünnet 
düğünlerinin baş misafirlerinden biri 
olma şansını yakalayabileceğim için 
mutluyum. 

 Son olarak ne söylemek istersiniz?

Ben bana gelecek olanları hastalanma-
dan görmek istiyorum. Prostat, böbrek 
ve mesane kanserleri ancak erken teş-
his sayesinde kalıcı olarak tedavi edilebi-
lirler. Bunun için öncelikle hiçbir şikayeti 
olmayan hastalarımı bekliyorum. 

Anadolu Kliniği’nin adres bilgileri şöyle;
Franklinstrasse 31
8050 Zürich 
Randevu ve bilgi için:  044 310 19 96

Federal Hükümet, uluslararası 
boyutu ile birçok kuruma ev 
sahipliği yapan Cenevre’yi, 

önümüzdeki dört yıl için, yaklaşık 
103,8 milyon franklık bir bütçe ile 
desteklemek istiyor.

Uluslararası kuruluşlar, birkaç yıl 
önce mali nedenler dolayısı ile Ce-
nevre’den uzaklaşmaya başlamış-
lardı. Federal Hükümet, Cenevre’de 
yürütülen uluslararası diplomasinin 
önemini fark ettiğinde, şehre, 
2016-2019 yılları için 102,4 milyon 
frank değerinde yatırımlar yaptı. Bu 
yatırımların geri dönüşü olurken, 
Cenevre diplomasi merkezi olarak 
yeniden görünür hale geldi. 

Ancak uzun vadede Cenevre şehri 
hala dünya siyasetinin merkezi 
olma güvencesine sahip değil. Diğer 
şehirlerle olan rekabet baskısı ile 
İsviçre’nin yüksek yaşam maliyetini 
göz önünde bulunduran Federal 
Hükümet, Cenevre’nin çekiciliğini 
ve rekabetçi yönünü kalıcılaştırmak 
istiyor. Bu vesile ile Federal Parla-
mento’dan 103,8 franklık bir bütçe 
talep ediyor. 

Bu talep, Federal Meclis’in Dışişleri 
Komisyonu tarafından destekleniyor. 
Komisyon Başkanı Elisabet Schnei-
der-Schneiter konuyla ilgili olarak;"-
Cenevre, uluslararası toplumda iyi 
bir prestije sahip olduğumuzun bir 
işaretidir. Bağımsız İsviçre bu şekil-
de taktir ediliyor. Bu böyle devam 
etmeli." diyor.
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etkinliğin, İsviçre’nin beşinci 
büyük şehri olan Winterthur’da 
yapılıyor olmasının önemli 
olduğunu belirtirken, bu çalış-
manın Winterthur’un kültürel 
değerlerini zenginleştirdiğini 
ifade etti ve organizasyonda 
yer alanlara Winterthur Bele-
diyesi adına teşekkür etti.

Daniel Rothenbüler ise, bu et-
kinliğe davet edildiği için orga-
nizasyon ekibine teşekkür etti 
ve hemen ardından “Göçmen 
Edebiyatı“ konulu bir sunum 
yaptı. Rothenbüler, sunumun-
da göçmen yazarlara ve çalış-
maları ile ilgili yapılmış olan 
araştırmalara yer verirken, 
göçmen edebiyatının potansi-
yeline de vurgular yaptı.

Ana program saat 13.00’te 
başladı.

Edebiyat buluşmasının ana 
programı saat 13.00’te, Verein 
Granatapfel yöneticisi Monika 
İmhof ile HaberPodium 
Genel Yayın Yönetmeni Aydın 
Yıldırım’ın konuşmaları 
ile başladı. Konuşmalarda 
etkinliğin amaçlarına 
değinilirken, katılan yazarlara 
tek tek teşekkür edildi.

Daha sonra sahneye, prog-
ramın açılış konuşmalarını 
yapmak üzere Winterthur Be-
lediye Başkanı Michael Künzle 
ile İsviçre PEN Başkanı Daniel 
Rothenbühler davet edildi.

Michael Künzle, böylesi bir 

Winterthur’da, 25 Mayıs Cumartesi günü “İsviçre ve Anadolu Edebiyatı“ konulu bir edebiyat buluşması gerçekleştirildi.

Fotoğraflar: Cihan Yılmaz

Etkinlik programına katılan 

yazarlar şu isimlerden 

oluştu; 

- Bettina Spörri, 

- Chudi Burgi,

- Cem Akgül, 

- Engin Günay, 

- Guy Krneta, 

- Hesen Hüseyin Déniz, 

- Hasan Sever, 

- Hüseyin Edemir, 

- Hüseyin Haskaya, 

- İsmail Güner, 

- İsolde Schaad, 

- Sait Oral Uyan, 

- Suzan Samancı, 

- Yasemin Schreiber-Pekin, 

- Yusuf Yeşilöz.

Verein Granatapfel ile HaberPodium 
öncülüğünde yapılan bu edebiyat 
buluşmasında, İsviçre’de yaşayan 

Türkiye kökenli yazarlar ile İsviçreli 
yazarlar bir araya geldi. 

Okumaların yanı sıra, kitap ve yemek 
stantları ile müziğin de yer aldığı bu 

etkinlikte, ağırlıklı olarak İsviçre’deki 
göçmen edebiyatının ve edebiyatçıların 

sorunları tartışıldı.

Kirchgemeindehaus Töss’te yapılan 
ve iki bölümden oluşan etkinliğin ilk 

bölümünde yazarlara ait kitap stantları 
ve Anadolu mutfağından sunulan 

lezzetli yemekler vardı. 

Saat11.30 itibarı ile kurulan kitap 
stantlarında okuyucuları ile bire 

bir sohbet etme olanağı yakalayan 
yazarlar, okuyucuları için kitaplarını da 

imzaladılar.
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Almanca, Türkçe ve Kürtçe okumalar

Sunumun ardından okumaların yer 
aldığı bölüme geçildi. Moderatörlüğünü 
Yusuf Yeşilöz‘ün yaptığı bu bölümde; 
Bettina Spörri, Engin Günay, Hesen 
Hüseyin Deniz ve İsolde Schaad kendi 
dillerinden, yapıtlarında yer alan bazı 
bölümler okudular.

“Podiumsgespräch“ 

Program, okumalardan ve verilen 
aradan sonra, göçmen edebiyatının 
tartışıldığı “Podiumsgespräch“ bölümü 
ile devam etti.

Chudi Bürgi, Guy Krneta, Suzan 
Samancı ve Hasan Sever’in dahil 
olduğu bu bölümde, Yusuf Yeşilöz’ün 
moderatörlüğünde İsviçre’de göçmen 
edebiyatı ve göçmen edebiyatının 
sorunları konuşuldu.

Genel olarak edebiyat alanında son 
dönemlerde sıkıntılar yaşandığını 
aktaran yazarlar, günümüzde basılı 
edebiyatın, yayınevleri ve yazarlar için 
ağır külfetler getirdiğini aktardılar. 
Göçmen edebiyatının sorunlarının 
aşılması için, farklı dillerde yazılan 
yapıtların özenli bir şekilde Almanca’ya 
tercüme edilmelerinin olmazsa olmaz 

olduğunu vurgulayan yazarlar, bu 
alanda kurumsallaşmanın önemine de 
değindiler.

Karacan Kombo‘dan müzik ziyafeti 

Bu bölümün ardından sahneye 
Karacan Kombo çıktı. Gürkan Karacan 
öncülüğünde, farklı dillerde parçalar 
seslendiren grup, hareketli parçaları ile 
dinleyicilerine keyifli anlar yasattı.

Etkinlik, hareketli müzikler eşliğinde 
çekilen halayların ardından sona erdi.

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.



EK YARDIM
Ek yardım için evinizi taşımayın

Kendi eviniz veya daireniz varlık eşiğinizin 
hesaplanmasında kullanılmayacak. Ek yardıma 
gereksinim duyan insanlar genellikle kendi 
evlerinde kalma imkanına sahipler.

Varlıkta daha düşük ödenekler

Varlıklar üzerindeki ödenekler düşürüldü. Yeni 
meblağ bekar kişiler için 30 bin frank, evli çiftler 
için ise 50 bin frank olacak. 

Daha önce bu meblağlar 37.500 ile 60.000 frank 
şeklindeydi.

Ödeneğin üstünde kalan bir varlık miktarı olma-
sı durumda, ek yardım kullanıcısından bunun 
bir kısmı ile temel ihtiyaçlarını karşılıyor olması 
gerekiyor. AHV emeklileri yıllık gelirin onda 
birini alırken, IV emeklileri ise gelirin on beşte 
birini almaktadırlar.   

Miraşçılar geri ödeme yapmak zorunda

Eğer bir ek yardım talep sahibinin varlığı 40 
bin frankı aşıyorsa, mirasçıların bu miktarın 
üzerinde kalan meblağ ile devlete geçmiş ek 
yardımları geri ödemeleri gerekiyor.

Kiralar için daha fazla para

Son yıllarda kiralarda önemli artışlar olduğu için, 
Parlamento kira yardımlarını arttırdı. Bu yardım-

Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@adconsultancy.ch

Not: İsviçre’de, hukuki konularda danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyenler yukardaki mail adresimden bana ulaşabilirler. 
Ayrıca Türkiye ile ilgili, tanıma/tenfiz davaları, tapu dava işlemleri, tebligat, vekâlet işlemi vs. türünden herhangi bir hukuki süreç 
içerisine giren ya da Türkiye’de hukuki takip yaptırmak isteyen okuyucularımız da iletişime geçebilirler.

REFORMU

İsviçre’de AHV veya IV’den emeklilik maaşı 
alan, ancak gelirleri hala düşük olan kişiler, 
temel gereksinimlerinin karşılanması için 

ek yardım (Ergänzungsleistungen-EL) alma 
hakkına sahipler.

Federal Parlamento, iki yıldan fazla süren 
tartışmalar sonrasında, geçtiğimiz Mart 
ayında Ek Yardım (Ergänzungsleistungen-EL) 
reformu konusunda anlaşma sağlamıştı.  

Reforme edilen EL yasasına göre, 100 bin 
frankın üstünde bir varlığa sahip olan bireyler 
artık ek yardım alamayacaklar. Evli çiftler için 
ise bu oran 200 bin frank olarak belirlendi. 
Daha önceki düzenlemeye göre, şu ana 
kadar yüksek varlığa sahip kişilerin ek yar-
dımlar almaları mümkündü.

30.000
Frank

37.500
Frank

Eski

Yeni

Bekarlar için

50.000
Frank

60.000
Frank

Eski

Yeni

Evliler için

H
uk

uk
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lar özellikle şehirlerde yaşayanlar 
için daha da cazip. Bu kira bedeli şe-
hir merkezlerinde 1.325 frank, kırsal 
kesimlerde ise 1.210 frank oldu.

Çocuklar için daha az para

11 yaşındaki çocukların yaşam 
gereksinimlerine yönelik katkılar 
azaltılacak. Daha büyük olan ço-
cuklar için verilen katkılar bugünkü 
şekli ile devam edecek. 

Eşinin geliri daha fazla hesaba 
katılacak

Bir kişinin alabileceği ek yardım 
miktarı, eşinin gelir durumuna göre 
belirlenecek. Şimdiye kadar üçte 
ikisi hesaba geçirilirken; yeni düzen-
lemede bu miktar % 80 olacak. Eğer 

eş IV emekli maaşı alıyorsa, paranın 
tamamı hesaplanacak. 

Emeklilik Kasası kullanımında 
kesinti yok

Emeklilik kasasından parasını 
önceden çekip harcayanların ek yar-
dımları kesilmeyecek.  Başlangıçta, 
Federal Hükümet bu gibi durumlar-
da ek yardımların %10 miktarında 
azaltılmasını talep etmişti.

Aşırı varlık tüketimi 
cezalandırılmalı

Varlıklarını, iyi bir sebep olmaksızın 
yılda % 10’dan daha fazla harca-
yanlar daha az ek yardım alacaklar. 
Şimdiye kadar servetlerini harca-
yanları kesintiler bekliyordu. Yeni 
düzenlemelerin ileride, örneğin yeni 
araba almış bir ek yardım alıcısına 
nasıl uygulanacağı henüz belli değil.

Hedef; harcamaları azaltmak

Reformun amacı bir yandan sahte 
teşvikleri engellemek iken, diğer 
yandan harcamalardaki artışı azalt-
mak. Çünkü İsviçre’de Emekli yaşına 
gelen insan sayısı giderek arttığın-
dan dolayı ek yardım için yapılan 
harcamalar da artıyor. 

Federal Parlamento, yapılacak olan 
reform ile yıllık 450 milyon franklık 
bir tasarruf sağlanacağından söz 
ediyor. Ancak kira katkıları arttırıldığı 
için 200 milyon frank daha fazla 
harcama olacak. Hesaplamaların 
referansı ise 2030 yılı. 

Reformla birlikte öngörülen har-
camalar 6,5 billion frank olacak. 
Önceki düzenlemeyle bu oran 6,8 
billionun civarındaydı. 

Bugün ek yardım harcamaları, 
Federal Hükümet ve kantonlar 
arasında paylaştırılmakla beraber, 
yıllık yaklaşık 5 billion franka denk 
geliyor.

Referandum tartışılıyor

Ek yardımla ilgili referandum yapılıp 
yapılmayacağı henüz net değil, 
bunun için 11 Temmuz 2019’a kadar 
süre var. Bir yıl önce, tasarruf tasa-
rısını engellemek isteyen bir ittifak 
kurulmuştu. İttifak; sendikalardan, 
engellilerden, emekli örgütlerinden 
ve kiracı birliklerinden oluşuyordu. 

Referandumun yapılmaması du-
rumunda reform kabul edilecek ve 
büyük bir ihtimalle de 2021 yıllında 
yürürlüğe girecek. 



Federal Hükümet geçtiğimiz 
günlerde, yaşlı olan ve iş 

bulamayanlara yönelik "köprü 
emeklilik maaşı" önerisinde 

bulundu. Öneri ile, 60 yaş üzerinde 
olan işsizlerin sosyal yardım 
almalarının önüne geçilmek 

isteniyor.

İsviçre, AB ile arasındaki serbest 
dolaşım hakkını genişletmek 

isterken, bu kapsamda önlem 
paketleri oluşturmaya başladı.

Bunlardan en göze çarpanı, 60 yaş 
üstündeki işsizlere, emekli olana 

kadar "köprü maaşı" bağlamak 
ve bu kesimin sosyal yardım 

almalarını önlemek. 

Önlem paketinde, 58 yaş üstündeki 
işsizlerin de 2 yıl işsizlik ödeneği 
alabilmeleri hakkını düşünerek, 
işsizlik ödeneğinin 58 yaşından 

itibaren geçerli olabilmesi yer alıyor.

Köprü emeklilik maaşı
Düşünülen köprü aylığında çok daha 
yüksek miktarlar söz konusu. Buna 
göre; sermaye olarak bireyler 100 bin, 
çiftler ise 200 bin frank sınırında. Bir eve 
sahiplerse bu evin değeri bu miktara dahil 
edilmeyecek. Buna ek olarak, Emeklilik 
(Pension) kasası ile özel emeklilik 
sermayesi de hesaba katılmayacak. 

Köprü aylık uygulamasında, bir kişi için 
yıllık yaklaşık 50 bin frank, çiftler için ise 
yaklaşık 73 bin frank uygulanacak.

Bu durumda, köprü aylığı maaşı ile sosyal 
yardım ücreti arasında 20 bin ile 30 bin 
frank arasında fark olacak.

Aradaki fark gözle görülür bir şekilde 
büyük iken, tek başına yaşayan bireylerin 
alabileceği aylık köprü maaşı, şu anda 
%100 çalışan birinin maaşına denk 
gelecek.

Sosyal yardım uygulaması
Sosyal yardım talebinde bulunanlarda; çiftlerin en fazla 
8 bin franklık, yalnız yaşayanların ise en fazla 4 bin 
franklık sermayeleri olabilir. Yardım miktarı, aylık ola-
rak gelir ve gider arasındaki farka göre hesaplanıyor. 
Temel giderler olarak ise, yeme-içme, kira ve sağlık 
sigortası primleri ödeniyor. Bu ödeme bir kişi için, yıllık 
olarak yaklaşık 28 bin franka, çiftler için ise yaklaşık 42 
bin franka denk geliyor.

ile Yaşlı İşsizlere
20 Bin Franklık

Ek Destek

Gü
nd

em
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Ülkede, 60 yaşın üzerinde olan ve 
sosyal yardımdan yararlananların 
sayısı %25 oranında arttı. 2018 yı-

lında, 60 yaş üzerinde olan ve iş bulama-
yanların sayısı 2657 olarak açıklanırken, 
bu kişiler işsizlik sigortasının bitiminden 
sonra iş bulamadı ve sosyal yardıma 
başvurmak zorunda kaldı.

Bundan yola çıkan İsviçre Sosyal Yardım 
Konferansı (Skos), 60 yaşın üstündeki 
işsizlere sosyal yardım yerine ek öde-
nekler yapılmasını talep etmişti. Skos, iş 
bulamayan bu kesimlerin sosyal yardıma 
başvurmamaları gerektiğini ifade edip, iş 
aramaya devam eden ve daha öncesinde 
uzun süre çalışan kişilere, işsizlik sigor-
tası üzerinden ek ödenekler verilmesini 
istemişti.

Bu taleplerden yola çıkan Federal 
Hükümet, 60 yaşın üzerinde olan ve iş 
bulamayanlara yönelik bazı düzenleme-
ler yapıldığını açıkladı. Bu düzenlemelere 
dair açıklama Adalet Bakanı Karin Kel-
ler-Sutter ile İçişleri Bakanı Alain Berset 
tarafından yapıldı.

sigortası olarak bilinen 3’üncü sütun-
dan da (3. Säule) yararlanmak.

Ek ödeneklerin devlete yükünün, yıllık 
olarak 95 milyon frank olacağı hesapla-
nırken,bu meblağın vergi gelirlerinden 
karşılanacağı ifade ediliyor.

Düzenleme, 40 yaş üstü işsizleri ve 
mültecileri de kapsıyor

Düzenlemede 40 yaşın üstündeki işsizle-
re ve ileri yaşta İsviçre’ye gelen mülteci-
lere yönelik yenilikler de var.

Buna göre, 40 yaşın üstünde olan ve işsiz 
kalanlar meslek danışmanlık kurumla-
rından ücretsiz danışmanlıklar alabile-
ceklerken, iş arama sürecinde destek de 
edinecekler.

İleri yasalarda mülteci olarak gelenler 
ise, pilot projeler dahilinde çalışma yaşa-
mına dahil edilecekler. 

Bunun için ayrılan bütçe ise, yıllık 200 
milyon frank olarak açıklandı. Bütçenin 
yetmemesi durumunda, ihtiyaç duyu-
lan ek ödenekler kantonlar tarafından 
karşılanacak.

Buna göre, 60 yaşın üzerinde olan ve 2 yıl 
boyunca iş arayıp kurslara gittiği halde iş 
bulamayanlar, artık sosyal yardım yerine 
ek ödenek alacaklar. Yani, ileri yaşta 
işsiz kalan bireyler işsizlik kurumu (RAV) 
için iş aramak zorunda olmayacaklar. 
Ancak, eğitim kurslarına ve meşguliyet 
programlarına katılabilecekler.

Ek ödeneklerden faydalanmanın 
şartları

Federal Hükümet’in açıklamasına göre, 
ek ödeneklerden faydalanmak için bazı 
şartların yerine getirilmesi gerekirken, bu 
şartlar şöyle sıralanıyor;

• 20 yıl boyunca emeklilik kasasına 
ödeme yapmış ancak emeklilik 
kasasından yeterli destek alamamış 
olmak.

• Bu süre zarfında yıllık olarak 21.300 
frak kazanmış olmak.

• Mal varlığı 100 bin franktan fazla ol-
mamak. Evli çiftler için bu oran sınırı 
200 bin frank olarak hesaplanıyor.

• Ek ödeme desteği için ek güvence 

İsviçre’de, ileri yaşlarda işini kaybeden birinin tekrar iş bulma ihtimali diğer yaş gruplarına göre oldukça düşük. 
Bu nedenle de bu kesim, işsizlik sigortası hakkının süresi bitince sosyal yardıma başvurmak zorunda kalıyor.
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Peki pedagojik açıdan ebeveynler için 
hangi davranış biçimi daha doğrudur? 
Bir doğulu gibi sevgi ve duygusallık 
mı, yoksa bir batılı gibi mantık ve 
kontrol mü bir çocuğu yetiştirmek için 
daha ideal yetiştirme tarzıdır?

Bu soruya yanıt bulmak için, pedago-
jik-psikolojideki "bağlanma kuramın-
dan" yola çıkabiliriz;

Bağlanma teorisi veya bağlanma kura-
mı, pedagojik-psikolojide bireyin, başka 
bir kişiden yakınlık bekleme eğilimi ve 
bu kişi yanında olduğunda bireyin ken-
disini güvende hissetmesidir. Bağlanma 
Kuramı'na göre, çocuk bebeklikten iti-
baren annesi ile yaşadığı deneyimleri ve 
onunla geliştirdiği ilişkisini ilerleyen yaş-
larda her türle yakın ilişkisinde model 
olarak kullanır. Çocuklarda bu modele 
göre dört farklı bağlanma şekli mevcut-
tur. Bilim insanı Mary Ainsworth ve ar-
kadaşları tarafından ilk olarak kullanılan 
"Yabancı Durum” ya da "Yabancı Ortam” 

Fuat Köçer
EğitimciDört yaşındaki çocuğunuz ile oyun 

parkına gittiniz ve çocuğunuz 
kaydırağa çıkmak isterken 

tökezleyip hafif bir şekilde düştü 
varsayalım. Nasıl davranırdınız?

Olduğunuz yerden fırlayıp 
çocuğunuzu kaldırıp kucağınıza alıp 

sımsıkı sarılarak;"Yavrum bir yerin 
acıdı mı?" diye bir tepki veriyorsanız, 
doğulu kültürde yetişmiş bir ailenin 

ferdisiniz büyük ihtimalle. Batılı 
kültürdeki ebeveynler böyle bir 

durumla karşılaştıklarında daha 
çok çocuğuna düştüğü yerden 

kalkmasını söyler ve kendi kendine 
ayaklanmasını bekler.

Çocuğunuz düştüğü anda (gerçekten canı çok bariz şekilde 
acımadıysa) gözünüzün içine bakıp sosyal referans arar ve sizin 

vereceğiniz tepkiye göre bir davranış sergiler. Verdiğiniz tepkiye göre 
de kendi davranış biçimini belirler. Doğulu kültürdeki anne-baba-
lar böyle bir durumu genel itibari ile daha çok dramatize edeceği 

için, çocuk daha dramatik bir şekilde tepki verir ve ağlamayı tercih 
eder. Batılı ailelerde ise daha çok duygusallık yerine mantıksal bir 

yaklaşımla "kendi düştüğü yerden kalkmayı öğrenmeli" düsüncesi 
ile çocuğun kendi haline bırakıldığı bir yol izlenir. Çocuğun vereceği 

tepki ise genelde ağlamak yerine sessiz bir biçimde kendi başına 
olduğu yerden kalkmayı denemek olacaktır.
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olarak adlandırdıkları deneysel bir 
yöntem ile bağlanma tipleri belirlen-
miştir. Bu yöntemde, bebek annesiyle 
rahat bir laboratuvar odasına alınmış, 
ardından kısa aralıklarla annesinden 
ayrı bırakılmış ve bir yabancıyla yalnız 
bırakılmış, sonra tekrar annesiyle bir 
araya getirilmiştir. Deney sırasında, 
bebeklerin gösterdikleri bağlanma 
davranışları 4 farklı bağlanma tipinde 
sınıflandırılmıştır: 

[1] Güvenli bağlanma: Güvenli 
bağlanan bebekler, anneleri ile birlikte 
oldukları sırada onlarla sıcak ilişkiler 
kurmuşlar, çevreyi keşfetmekte he-
vesli davranmışlar, odaya bir yabancı 
girdiğinde hafif ama kalıcı olmayan bir 
endişe yaşamışlar, anne odadan ay-
rıldığında görülebilir şekilde üzülmüş, 
anne geri döndüğünde ise onu sıcak 
bir şekilde karşılamış, rahatlamış ve 
anneye yakın olmak istemişler. 

[2] Kaygılı-kararsız bağlanma: 
Kaygılı-kararsız bebekler annelerinin 
nerede olduklarına, onların ulaşılabilir 
olup olmadıklarına, onlarla sık sık sö-
zel ve fiziksel temas kurmaya yoğun 
bir şekilde tetikte olmuşlar. Anne oda-
dan ayrıldığında yoğun endişe yaşamış 
ve geri döndüğündeyse sakinleşmekte 
zorlanmış, annelerine hem yakın 
olmak istemiş hem de yoğun öfke ve 
direnç göstermişler.

[3] Kaygılı-kaçınmacı bağlanma: 
Kaygılı-kaçınmacı bebekler anneleri-
ne ve onların nerede olduklarına ilgi 
göstermemişler, anneleri odadan ay-
rıldığında veya odaya geri döndüğünde 
çok az tepki göstermiş ya da hiç tepki 
göstermemişler.

[4] Belirsiz/düzensiz bağlanma: 
Bu bağlanma tarzına sahip bebekler, 
herhangi bir kategori-
ye uygun davranış 
biçimi sergileme-
miş olanlardır.

Sevgi ve kontrolün dengede verildi-
ği, ebeveynleri tarafından anlaşıldığı 
hissiyle bebeklikten yetişen çocuk-
lar, genel itibari ile güvenli bir bağa 
sahiptirler. Bebeklikten itibaren güvenli 
bağlanan çocuklar, anneleri ile birlikte 
oldukları sırada onlarla sıcak ilişkiler 
kurarlar ve çevreye ilgi duyarlar. 

Sevginin çok, kontrolün az olduğu 
ebeveyn çocuk ilişkilerinde ise, kaygı-
lı-kararsız bağlanan çocuk sayısı daha 
çoktur. Deneyde de görüldüğü üzere, 
bu tip bağlanmaya sahip çocuklar 
duygu kontrolüne yeterince sahip 
değildirler. Anne odadan ayrıldığında 
yoğun endişe yaşamış ve geri döndü-
ğündeyse sakinleşmekte zorlanmış, 
annelerine hem yakın olmak istemiş 
hem de yoğun öfke ve direnç göster-
mişler. 

Sevginin az, kontrolün çok olduğu bir 
ilişki tarzı ile yetişen bireyler, kaygı-
lı-kaçınmacı bir bağlanmaya sahiptir-
ler. Nitekim deneyde olduğu gibi, bağ 
kurdukları ebeveynler odayı terketse 
dahi, kaygı duymamış, onları arama-
mışlardır. Dördüncü kategori olarak 
nitelendirdiğimiz belirsiz-düzensiz 
bağlanma şekline sahip çocuklar ise 
kategorize edilememekle beraber, ye-
tiştirilme tarzlarındaki sevgi ve kontrol 
dengeleri hakkında da bir öngörüde 
bulunulamaktadır.

Bir doğulu gibi çok sevgi ile mi, bir 
batılı gibi kontrol odaklımı çocuk 
yetiştirmeliyiz sorusuna, bağlanma 
kuramınında getirmiş olduğu bakış 
açısı ile şu şekilde yaklaşabilirz;

Kontrolün çok, sevginin az olduğu, 
batılı kültürde daha çok tercih edilen 
yetiştirme şekli tek başına güvenli bir 
bağ kurmak için yeterli olmayacaktır. 
Salt sevgi ile, kontrol mekanizsamının 
ikinci plana atıldığı doğulu yaklaşım 
da düzgün bir bağ`a sahip bireyler 
yetiştirmek için elverişli değildir.

Bu noktada batılı ve doğulu kültür-
lerde tercih edilen çocuk yetiştirme 
tarzlarını harmanladığımızda, doğru 
yönteme ulaşacağımızı düşünüyorum. 
Yeterli sevginin yanında, kontrolünde 
yeterince ebeveyn-çocuk ilişkisinde 
yerini alması, düzenli bağlanma ve 
sağlıklı bireylerin gelişimi için uygun 
tercih olacaktır. Sevgi huzuru, kontrol 
ise güven hissini perçinler. 

Pakistanlı düşünür Muhammed Ikbal 
şöyle der: "Batı kalbi, doğu ise aklı 
öldürdü"

Batı-doğu kültürlerini belirtildiği gibi 
kötümser bir pencereden birbirinin 
zıttı olarak görmek yerine, iki kültürün 
zenginliklerinden doğan sentezden 
faydalanmak, doğudan batıya göç 
etmiş bizler için ayrıca bir şans ve 
zenginlik kapısı oluşturmakta.

Batının kalpsizliğinden dem vurmak 
yerine aklından faydalanmak, doğuyu 
akılsızlıkla suçlamak yerine ise gönül 
ve hissiyatından etkilenmek, sadece 
pedagojik bir pencereden değil, biz 
yetişkinlerin hayata bakış açısı içinde 
bir kazanç olabilir. 
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Ergin çifti şu an İsviçre’de mül-
teci olarak yaşıyor. Yaklaşık 
3,5 yıldır burada olan çiftin tek 
odalı evlerine konuk olduk 
ve İsviçre’ye geliş nedenlerini 
konuştuk.

81 yaşında olan Eşi Gazi Ergin 
ise Köy Enstitüsü mezunu 
emekli bir öğretmen.

Hem Cumartesi Anneleri’nin 
hem de Barış Anneleri’nin 
kuruluşunda yer alan Döndü Ergin, 
79 yaşında ve ömrünün büyük bir 
kısmını "Barış"a adamış bir isim. 
Çevresinde "Döndü Ana" olarak 
biliniyor. 

Döndü Ergin

Ben Türk kökenli bir Aleviyim. 
Alevi olarak Türkiye’de çok 
zulüm gördük. 

22 15 Haziran 2019 / Sayı 70



Akrabalarını kaybetmiş, çocuklarını koru-
mak için başka şehirlere göç etmiş, onlar 
okuyabilsinler diye canını dişine takmış. 
Ancak huzurlu bir hayat sürmesine izin 
vermemiş ülkesinin savaş koşulları. 

Döndü Ergin’in yedi çocuğu varmış. En bü-
yüğü öğretmen olmuş, Ayazağa’da görevini 
yaparken tutuklanmış, mesleği elinden 
alınmış ve bir sene hapiste yatmış. Bir 
küçüğü Erdoğan, halâ dağda. Erdoğan’ın 
küçüğü Erdal, bir çatışmada sekiz kurşun 
yarası almış. Bir de üstüne 10 yıl hapis 
yatmış. Erdal hapisten çıkmasına rağmen 
polis peşini bırakmamış. "Oğlum Bilgisayar 
mühendisiydi” diyor. Daha sonra kızı Dilek 
ve oğlu Yusuf da arka arkaya dağa gitmiş-
ler. Kızı 1995’te Dersim’de, oğlu ise 2000 
yılında Bingöl’de bir çatışmada hayatlarını 
kaybetmişler. Döndü Ergin kızının mezar 
yerini halâ bilmiyor. "Niceleri gibi benim 
kızımın da mezarı yok. Dersim’e gidip "Dilek 
ben geldim" diye haykırmak istiyorum, belki 
sesimi duyar o dağlardan…” diyor.

Barış annesi Döndü Ergin ömrünün büyük 
bir bölümünü ülkeye barış gelsin diye so-
kaklarda, meydanlarda, eylemlerde geçir-
miş. Yeni acıların önüne geçmek için, bunca 
acı yaşamış bir kadın olarak, aynı şeyleri 
başka kadınlar yaşamasın diye inatla hala 
"Barış" diyor. Yıllardır "Barış" diye haykır-
masının sebebini ise şöyle anlatıyor:

Evlat acısı çok kötü, düşmanım bile 
yaşamasın bu acıyı. Yüreğinde bir hançer 
bu, sürekli kanıyor. Hiçbir ateş söndüre-
mez bu acıyı. Ben yaşadım, bir başka ana 
benim yaşadığım acıları yaşamasın. De ki, 
barışı mı getirdiğiniz, getiremedik... Dilerim 
ölmeden Türkiye’ye özlediğimiz barış gelir 
de görürüm. Bir yerde yangın varsa o ateşi 
söndürmek insanların görevidir. Kan kanla 
yıkanmaz. Dünyanın neresinde olursa olsun 
savaş yıkımdır. Suriye’ye döndürmesinler, 
kardeşi kardeşe öldürtmesinler. Kimsenin 
malında mülkünde gözümüz yok. Haksızlı-
ğa uğrayan herkesi savunmak boynumun 
borcu. Kendimi buna mecbur hissediyorum. 
Kim barış, kardeşlik insanca yaşam derse 
ben onun yanında yer alırım. Kim olursa 
olsun. Bizim ne polisle bir davamız var ne 
de askerle. Birgün bir eylemde polis yolu 
kapatmıştı, ben de eyleme gidiyordum. Polis 
durdurdu beni "Nereye gidiyorsun?" diye sor-
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Gazi Ergin

Bir değnek, bir bavulla 
geldik buraya. Ne 
ağayım ne de paşa.



du. "Onların yanına gidiyorum" dedim. "Onlara şimdi 
müdahale edeceğiz" dedi. Dedim ki "Ben barış için 
gidiyorum. Onlar da barış için geldi buraya, siz de ya-
şayın diye geldi". Polis de dönüp "Keşke herkes senin 
gibi düşünse" dedi. "Sen istemiyor musun barışı?" diye 
sordum. "Bizim elimizden bir şey gelmiyor ki" diyebildi 
sadece. Polis de istiyor ama baştakiler istemiyor.

Eşi de kendisi de barış eylemlerine katıldıkları için 
defalarca gözaltına alınmış, tutuklanmışlar yaşlı 
halleriyle. Günlerce gözaltında tutuldukları zamanlar 
olmuş. "İnan çok kötü davranıyorlardı bize. Bir insan 
bu kadar kötülüğü bir başka insana nasıl reva görür?" 
diye soruyor hala.

 İsviçre’de gelmeye nasıl karar verdiniz?

Birgün Taksim’de bir yürüyüşe gittik. Oradaki polisler 
engel olmaya çalıştı bize. Onlara dedim ki; "Biz bura-
ya sizin için de geldik. Asker de, polis de ölmesin bu 
ülkede. İnsanlar ölmesin. Neden üzerimize geliyorsu-
nuz, sizin maaşınızı biz veriyoruz" 

Bunu demeye kalmadan vurdular bana. Bayılmışım 
o sıra. Ayıldığımda hastanede buldum kendimi. 
Sonra çocuklarım iyice tedirgin oldular. Kızımın biri 
buradaydı, Bir oğlum ile diğer kızım da Fransa’dalar. 
"Böyle yürüyüşlere gidersen, eylemlere katılırsan 
senin için daha kötü olacak. En iyisi seni buraya geti-
relim, güvende olursun" dedi çocuklar. Onlar 8 yıldır 
buradalar. Hasretlik bir yanda, çocuklarım hayatlarını 
kaybetmiş bir yanda, yaşlılık bir yanda. Hakkımızda 
açılmış davalar da var. İstanbul’da bir kızım kaldı 
sadece, başka da kimsemiz yok. Kızımın biri de bu-
radaydı. Israrla buraya çağırdı bizi. Ben de İsviçre’ye 
gelmeye karar verdim. 

"Emekli olduktan sonra politikaya daha çok zaman 
ayırdım ve aktif olarak çalışmaya başladım. Ana yok-
ken çocuklara ben baktım, birbirimize yardımcı olduk 
hep, birbirimizi tamamladık.

Çocukların ölümlerinden sonra siyasete atıldı, Anka-
ra, İstanbul derken yoğun bir şekilde oradan oraya 
koşturup durdu. Çoğu zaman biz de beraber gittik 
onunla. Çok göz altılarımız oldu."

 Zamanınız nasıl geçiyor burada?

Bir arkadaşımız bize bir bahçe ayarladı. O bahçeye 
gidip geliyoruz, onunla uğraşıyoruz. En azından 
dışarı çıkmak için bahane bize. Okula da başladık, bir 
kelime bir kelimedir diye. Merhabayı bile öğrensek 
kârdır bize. 7 aydır dil kursuna gidiyoruz.

 Öğrenebiliyor musunuz?

Evet, bu yaştan sonra da öğreniyoruz. Zorlanıyoruz 
ama oluyor. 

 Buraya dair izlenimleriniz nedir? Rahat mısı-
nız burada?

Döndü Ergin: Politik nedenlerle geldik buraya ama 
geldiğime pişman oldum. 3,5 yıldır dosyamızın 
sonuçlanmasını bekliyoruz. Koşullar hiç de düşün-
düğüm gibi değil. Hayal kırıklığım büyük oldu buraya 
dair. Birçok kişi bizim adımızı kullanarak oturumunu 
aldı burada, bizim için ise henüz bir karar verilme-

Gazi Ergin Köy Enstitüsü mezunu, emekli bir 
öğretmen. Yozgat’ta eğitim programına katılmış. 
Başta Sivas, Tokat ve İstanbul olmak üzere 
Anadolu’nun birçok köyünde öğretmenlik yapmış. 
Emekli olduktan sonra da marangozluğa yönelip 
kendine bir yer açmış.

24 15 Haziran 2019 / Sayı 7024 15 Haziran 2019 / Sayı 70



di. Kaldığımız yerler sağlıklı değil. 4 kez yer 
değiştirdik. Yaşlıyız artık, sağlık problemlerimiz 
başladı burada.Türkiye’deyken dinçtik, sağlık 
sorunlarımız yoktu pek.

Gazi Ergin, burada eşinin sözünü kesiyor ve 
şöyle diyor;

Bir değnek, bir bavulla geldik buraya. Ne ağa-
yım ne de paşayım. Bu odadaki her şeyi, masa-
yı, sehpayı, koltukları, sandalyeleri, televizyonu, 
dolabı buradan topladık ev kurduk yeniden. Bu 
devlet bize bakıyor, adamlar iyiler, gavur da 
desek, Hristiyan da desek adamlar çok iyiler. 
Kanunları da, gidişatları da iyi. Doğru insanlar, 
yalan, hile yok sözlerinde. Hırsızlık yok.Türki-
ye’de her an kapımıza polis gelecek korkusu 
yaşardık. Yemeğimizi yerken ikinci kaşıkta kapı 
çalındığında içeri dolarlardı. Korkumuz oydu. 
Burada o korkularımız yok, kendimizi güvende 
hissediyoruz. Geçen gün tramvaydan inerken 
düşmüş bayılmışım. Almış götürmüşler beni 
hastaneye, güzelce bir tedavi etmişler. Kısa 
bir süre sonra kalktım geldim eve. Gözlerimi 
ameliyat ettiler. Düzenli kontrol ediyorlar, iğne 
vuruyorlar.

 Yaptıklarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Arada torunlar geliyor yanımıza, onlara veriyo-
rum. Hediye de ediyorum sağa sola.

 Son olarak ne söylemek istersiniz? Bek-
lentileriniz neler?

Gazi Ergin: Bir aşık şöyle demiş; "Daha bunlar 
bildiğimin yarısı, gelecek mektuba kalsın geri-
si". Anlattıklarımız yaşadıklarımızın %10’u bile 
değil aslında. Acıtan kısımlarını anlatmadık pek. 
O kadar acı...

Döndü Ergin: Keşke koşullar ülkemizde daha 
iyi olsaydı. Konuşuyorsun suç oluyor. Haksızlık 
diz boyu. Biz muhtıraları, 12 Eylül dönemini, 
Çiller dönemini de gördük ama en kötüsünü 
Erdoğan döneminde yaşadık. Orada da ikinci 
sınıfız burada da. Memnun değilim buradan. 
Niye geldin o halde diyeceksin. Mecburiyetten... 
Üstümüze çok geldiler. Beklentimiz, bir an önce 
oturumumuzun gelmesi. Koşulların daha iyi 
olduğu bir evde yaşamak istiyoruz. 

Gazi Ergin 
Türkiye’de yaptığı 
marangoz işlerini 

burada da hobi 
olarak yapıyor;

"Ağaç çok burada, 
yaklaşık 50 yıllık 

mükemmel ağaçlar 
bunlar. Marangoz 

takımları da aldım 
kendime. Kendi 

kendime yapıyorum bir 
şeyler."

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 
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güç kazanma ve hükmetme çabasında-
dır, öte yanda güvenlik ve yakın sosyal 
ilișkiler ararlar. İnsanın dikkati çeken 
özelliklerinden biri, hemcinsleriyle hiçbir 
hayvanda görülmediği kadar yoğun 
iletișim içinde olmasıdır.

Bundan 80 bin yıl önce ilk göçler 
bașladığında, insanlar küçük gruplar 
halinde, kavraması güç olmayan çevre 
șartları çerçevesinde bir yerden bir 

Yaklașık 150 milyon yıl önce Afrika’nın 
Pangea isimli kitleden parçalanıp ayrı 
bir kıta haline gelmesi, orada yașayan 
büyük insansı maymunları çevreye uyum 
sağlamaya ve gelișmeye zorlamıștır. 
Sonucunda, akıllı insan anlamına gelen, 
bugünün modern insanı Homo sapiens 
ortaya çıkmıștır. 

Nitekim insanla maymunun arasında 
epeyce benzerlik var. İkisi de meraklıdır, 

K i m  o l d u ğ u n u  b i l m e k i s t i yo r s a n 
n e r e d e n  g e l d i ğ i n i  b i l m e n  g e r e k i r !

Kadın Doğum Uzmanı, Psikoterapist

y.schreiber@bluewin.ch 

Dr. med. Yasemin Schreiber-Pekin
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yere hareket ediyorlardı. O 
zamandan bu yana dünyadaki 
insan nüfusu 10 binden 7 
milyara ulaştı. Çok çeșitli 
koșullar altında yașayan 
günümüzün insanı, gelișen 
teknolojiye bağlı olarak eși 
benzeri bulunmayan boyutta 
çevresini etkileme imkanlarına 
sahip.

Arkeolojik kazılarda 40 
bin yıllık, mamut dişinden 
yontulmuș flütler bulundu. 
Bu sayede taş devri insanının 
müzik yaptığı biliniyor. Özenle 
ișlenmiș bu flütler, insan 
tarihinde ilk teknik aletler 
olarak görülüyor. Fakat 
yașamı en dramatik biçimde 
etkileyen gelișmelerin hemen 
hepsi son 100 yılın içinde 
yapılmıș. Son 10 yılda ise 
katlanarak artan icad sayısı, 
daha önceki binlerce yılın 
tümündeki icad sayısına eșit 
duruma gelmiștir. Teknolojinin 
hızla ilerlemesi, yeni nesillerin 
kültürel değerleri unutması 
gibi bir takım olumsuz 
sonuçlar da yaratıyor. Özellikle 
internet, kendini kontrol 
etme becerisini köreltme, 
duyarsızlașma, duyusal 
așırı yüke maruz kalmayı 
körüklüyor.

Multitasking tuzağı

Son yıllarda sürekli karșımıza 
çıkan multitasking sözcüğü, 
aynı anda birden çok iş yap-
mak, çoklu görev gibi anlam-
lara geliyor. İnsan beyni aslında 
hiç bu iș için biçimlenmemiș. 
Kapasitemiz, sadece bir tek 
olaya odaklanmaya yeterli, aksi 
halde dağılıveriyor dikkatimiz. 

Stanford’da yapılan bir 
deneyde, "ağır multimedya 
kullanıcısı” denilen, sürekli 
çeșitli elektronik aletleri veya 
programları aynı anda kullanan 
kișiler incelenmiș. Bu grubun 
multitasking becerisinin 
çok yüksek olması gerektiği 
sanılırken, sonuç tam tersini 
göstermiș. Üretkenlik oranı di-
ğer kișilere göre açıkça düșük 
çıkmıș. Çünkü beyin, ikinci bir 
göreve bașladığı anda, birinciyi 
unutup öbürüne odaklanıyor.

Dinlenme sırasında beyin, tüm 
enerji bütçemizin %20’sini 
harcıyor. Son derece yoğun 
bir șekilde kafamızı bir ișe 
yorarsak, bu oran ancak %21-
22’ye çıkıyor. Bu demektir ki, 
dinlenme modundayken bile 
beyin, aldığı duyusal yükleri 
sürekli karșılaștırarak çevreye 
uyum sağlamakla meșgul. 
Saniyede 11 milyon Bit enfor-

Facebook depresyonu

İnternette karşılaştığımız 
birçok sahne, gerçek yaşam-
da olsa kesinlikle hepimizde 
ağır travmalar yaşatır. Fakat 
bunları göre göre ister istemez 
zamanla alıșıyor, bıkıyor ve 
umursamaz oluyoruz. Psiko-
loji öğrencileriyle yapılan bir 
deneyde, son derece çarpıcı 
görüntülere bile kısa sürede 
alıșıldığı, aynı zamanda da 
beynin nucleus accumbens 
denilen, mutluluk duygusunu 
uyaran bölgesinde etkinliğinin 
azaldığı kanıtlanmıștır.

Psikolojide zihin kuramı deni-
len bir kavram vardır. Karșı-
sındakinin fikir, inanç, arzu ve 
davranışlarını anlayabilme ye-
teneği anlamına gelir. Yüzyüze 
konușma sırasında söylenen 
sözün yanı sıra yüz ifadesi, 
beden dili, ses tonu gibi insan 
ilișkilerinde çok önemli bilgi 
değiș tokușu da yapılır. Mo-
dern iletișim medyaları zihin 
kuramının gelișmesini önlüyor. 
Bunun yoksunluğunu gülen, 
ağlayan, el sallayan emojilerle 
dolduruyoruz.

Herkesin basitçe uygulayabi-
leceği programlarla güzelleș-
tirilen yüzler, doğal görüntü 
izlemini yaratan, aslında 

İnsan beyninin, büyük bir uyum 
sağlama gücüne sahip olduğu 
halde, teknolojide kaydedilen 
gelișmelerle karșılaștırıldığın-
da, fazla ilerleme yapmadığı 
görülür. Günümüzün eserleriy-
le, binlerce yıl önce yazılmıș fel-
sefi yazılar veya hiyeroglif me-
tinleri arasında bir fark yoktur. 
İnanılmaz bir hızla değișen bir 
dünyada yașıyoruz. Beyin buna 
ayak uyduramıyor. Biz her ne 
kadar mükemmel bir ortamda 
yașasak da, beynimiz bu așırı 
bolluktan yoruluyor, yıpranıyor. 
İlerde internet gitgide her arzu-
muzu anında tatmin edebilecek 
bir duruma gelecek. Bu da, 
nefsini kontrol etme gereğini 
tamamen ortadan kaldırıyor. 
Buna karșı yapılabilecek tek 
șey, kendini disipline sokmak. 
Yemek yerken, spor yaparken, 
dinlenirken cep telefonlarını bir 
kenara koyabilmek.

Paskalya bayramı sırasında 
ülkeyi kana bulayan terör 
saldırıları yașandığı sırada Sri 
Lanka'daydık. Olaylardan sonra 
hükümet sosyal medyayı bloke 
etti. Durumun elbette ki son 
derece üzücü olmasının yanı 
sıra, iki hafta internetsiz çok 
sakin bir tatil geçirdik. Kafamız 
dinlendi tam anlamıyla. Çok iyi 
bir deneyim oldu.

www.praxis-schreiber.ch

masyonla karșılașan beyin, 
bunların 3 milyonunu bilinç 
altında, 11 tanesini de bilinçli 
olarak kaydediyor. Yani sadece 
çok kısıtlı sayıda noktalara 

odaklanabiliyor. İlgi çekici 
birçok bilginin saldırısına 
aynı anda uğramak, sü-
rekli yanıp sönen ıșıkları 

seyretmek gibi oluyor.

saatlerce prova edilmiș pozlar, 
özellikle çok genç ve özgü-
veni güçlü olmayan izleyici 
grubunu olumsuz yönde 
etkiliyor. Sevilme derecesini 
beğendim sayısına bağlayarak 
depresyona girenlerin sayısı 
yüksek. Hatta "Facebook 
depresyonu” fenomeninden 
bahsediliyor artık.
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Sosyal 
Yardım 
Kısıtlamasına

Yeşiller Partisi Bern Kanton Milletvekili

Pro Infirmis Bern Şehri Yöneticisi

Haşim Sancar

Sosyal yardım nedir?
Sosyal yardım (Sozialhilfe), sosyal sigortala-rın son ağıdır. Kişi veya bir aile kendi geliri ile geçinemiyor veya işsiz ise ve diğer tüm sos-yal sigortalardan (işsizlik, malulen emeklilik, işyerinin hastalık sigortası vs.) artık yarar-lanamıyor ise, devreye belediyelerin sosyal yardımı girmektedir. Bu yardım (Sozialhilfe) belediyelerin kurumları (Sozialdienst) tarafın-dan belli bir bütçeye göre yapılır. 

Sosyal yardım, diğer sosyal sigortalarla karşılattırıldığında, ihtiyacı olan herkese verilmesi gereken ve prime bağlı olmayan bir yardımdır. Sosyal yardım bütçesi, tüm kantonların sosyal yardım bakanlıklarının da üye olarak yer aldığı SKOS (Schweizeris-che Konferenz für Sozialhilfe), yani "İsviçre Sosyal Yardım Konferansı” tarafından önerilir ancak bağlayıcı değildir. Bir iki istisna dışında kantonlar bu bütçe önerilerini sosyal yardım için uygularlar.
Bu bütçe, geçici bir yardımı öngördüğü ve kişinin tekrar iş hayatına dönmesini cazip kılması için, yaşam için gerekli en az bir miktarı kapsar ve düşüktür. Sosyal yardım, bilimsel metotlarla hesaplanmış ve İsviçre’de en az geliri olan %10 kesimin kazancına göre düzenlenmiş bir bütçeden oluşur. Sosyal yardım ile geçinmek zorunda kalan kesimin takriben üçte birini çocuklar ve yine diğer üçte birini de çalışıp da yeterli gelire sahip olamayan insanlar oluşturmakta.

Gü
nd

em

Bern Kantonu 19 Mayıs'taki halk oylamasıyla
Sosyal Yardım Kısıtlamasına "Hayır" dedi.
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Bern Kantonu sosyal yardımı 
kısmak istiyordu

Daha önceki yazılarımda da 
belirtmiştim. 2018 yılında sağ 
çoğunluklu Bern Kanton Hükümeti, 
sosyal yardımın temel ihtiyaçlar için 
öngördüğü meblağın (bir kişi için 
977 frank) kısıtlamasını istemişti. 
Bu kısıtlama herkese en az %8, bazı 
kesimlere ise (örneğin F oturumlu 
yabancılar) %30’a kadar kısıtlamaları 
öngörmüştü. Bu karar, yine sağ 
ağırlıklı kanton parlamentosundan 
geçmişti.

Bern Kantonu’ndaki sağ partiler, 
kantonun kırsal konumundan 
ve sağ ağırlıklı politikasından 
dolayı, olası bir referandumda, 
oylamayı kazanacaklarından emin 
görünüyorlardı.

Kısıtlamaya karşı 
referandum ve halk önerisi 
(Volksvorschlag)

Yeşiller, SP, EVP, kilise Kurumları ve 
üyesi olduğum sosyal danışmanların 
meslek kurumu Avenir Social, bir 
halk önerisi (Volksvorschlag) ile 
on bin imza toplayarak konuyu 
referanduma götürdük. 

Yaptığımız Volkvorschlag’ta sadece 
kısıtlamalara karşı çıkmıyor, aynı 
zamanda da 55 yaş üzerindeki sosyal 
yardıma düşen kişilerin bazı kıstasları 
yerine getirmesi durumunda, daha 
yüksek olan tamamlayıcı sigortanın 
(Ergänzungsleistungen= ELG) 
öngördüğü meblağlarla ekonomik 
destek alabilmesini de istedik. 

Sağ partiler, Bern Kantonu’nun sağ 
eğilimli olmasından dolayı, Bern 
Kantonu’nu bir deney laboratuvarı 
olarak kullanarak, buradan çıkacak 
sonucu diğer kantonlarda da 
uygulamayı planlamaktaydılar. 
Nitekim sağ partiler bazı kantonlarda 

benzeri yasa önerileri verilerek, 
sosyal yardımın %30 oranında 
azaltılması girişimleri bulunmaktaydı. 
Yani Bern Kantonu‘ndaki oylamanın 
büyük bir de ulusal boyutu 
bulunmaktaydı. Bunun bilincinde 
olup, çok ciddi bir kampanya 
yürütmek gerekmekteydi.

% 52,6
Bern Kantonu sosyal yardımının 
kısıtlamasına "Hayır" dedi

19 Mayıs’taki halk oylamasında, 
işin içeresinde olmayan çevreler ve 
basın için beklenmedik bir şekilde, 
Bern Kantonu, sosyal yardımın 
kısıtlamasına %52,6 oranında "Hayır" 
dedi. Özellikle, İsviçre’nin en yeşil 
ve sol şehri Bern, %72 hayır oyuyla 
ve diğer yerlere göre (ortalama 
%44) daha yüksek oranda oylamaya 
katılımı ile (%49) bu sonuca büyük 
bir katkı sunmakta. Sadece Bern 
değil, Biel şehri %60 ve Bern çevre 
belediyeleri de bu oranlara yakın 
hayır oyları kullandılar. 

Anlaşılan, halk sosyal barışın 
korunmasından yana ve sosyal 
yardım alan kişilerin daha da mağdur 
edilmesine ve yalnızlığa itilmesine 
karşı oy kullanmıştı.

Halk önerisi (Volksvorschlag) da 
%56 ile reddedildi ancak, aldığı 
sonuç saygıya değer bir sonuç 
ve sosyal yardımın kısıtlamasının 
reddedilmesinde, en azından taktik 
açıdan da yardımcı oldu. 

Bu arada belirtmekte yarar var; 
SKOS, halk önerisinin içeriğinin 
tüm İsviçre için uygulanmasının 
gerektiğini belirtti. Son günlerde, 
Federal Hükümet, özellikle Avrupa 
Birliği’nden serbest dolaşımdan 

yararlanarak gelen genç iş gücüne 
karşı, yaşı ilerlemiş (58 yaşında işini 
kaybedenler) ve işsiz kalanlar için, 
Volksvorschlag’a yakın bir öneriyi 

tüm İsviçre’de hayata geçirmeyi 
planladığını açıkladı. Volksvorschlag 
halk oylamasında gereken rolünü 
yerine getirmişe benziyor.

Bu arada sosyal danışmanların 
meslek kurumu Avenir Social’den 
bu kampanya için bir araya gelen ve 
kendilerini "Verkehrt" grubu olarak 
adlandıran meslektaşlarımın, diğer 
kantondaki arkadaşların takdirini de 
kazanan mükemmel bir kampanya 
yürüttüklerine tanık olduk. 

Grubun içeresinde biri olarak, 
ne denli yoğun bir kampanya 
yürüttüğümüzü anlatmak gerçekten 
zor. Saatlerce dar grup ve geniş 
kesimler ile toplantılar, bölgeler ile 
ilişkiler, mesleki birim sonucu elde 
edilmiş ve düşünülmüş sloganlar 
vs. oldukça hareketli ve canlı bir 
kampanya yürüttük. Grup olarak, 
özellikle şehir merkezlerinde ve 
çevre belediyelerde, genç kesimi 
harekete geçirip, oylamaya katılım 
oranını artırmayı hedefledik. Oylama 
sonucu hedefimize ulaştığımızı 
yansıtmakta.

Bern Kantonu’ndaki sosyal yardım 
ile ilgili oylama sonuçları bir başarı 
ile sonuçlandı. Ancak, sosyal yardıma 
yönelik saldırılar devam edeceğe 
benziyor. Bern Kantonu’ndaki halk 
oylaması sonucu, bu saldırılara 
karşı direnme ve sosyal sigortaların 
korunması için bir nevi enerji kaynağı 
oluşturdu.
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Abdullah Dur ile

Romanı Üzerine
Kurt Ali

Rö
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Abdullah Dur’un bir süre 
önce Kurt Ali isimli kitabı 
yayınlandı. "Der Pascha aus 
Urnäsch" ismi ile Almancaya 
da çevrilen bu kitap İsviçre 
basınında geniş yer bu-
lurken, İsviçreli okuyucular 
tarafından yoğun bir ilgi de 
gördü.

1964 Giresun doğum-
lu olan Abdullah 
Dur, 1988 yılından 
bu yana İsviçre’de 
yaşıyor. Türkiye’deki 
yüksek öğrenimini 
tamamladıktan sonra 
İsviçre’ye gelen Dur, 
şu an St. Gallen’de 
bir sağlık kuruluşun-
da yönetici olarak 
çalışıyor.

Fotoğraflar: Cihan Yılm
az
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Romanın konusu

Kahramanı Ueli Kurt isimli İsviçreli bir 
marangoz olan roman, 1800’lü yılların 
başında Säntis dağının eteğindeki 
Urnäsch kasabasında başlıyor. 
Urnäsch’in sosyal, coğrafik ve kültürel 
dokusunun işlendiği romanın ilk 
bölümlerinde, o dönemde yaşayan 
İsviçreli köylülerin ağır yaşam koşulları 
anlatılıyor.

Küçük yaşta yaptığı bir evlilik, özürlü 
doğan ilk çocuk, ağırlaşan ekonomik 
yaşam koşulları ve mutsuz bir hayat... 

Yirmili yaşlarındaki Ueli Kurt, bir grup 
Appenzellerli kalifiye işçi ile birlikte 
çalışmak için Fransa’ya gönderilir. İyi 
bir marangoz olduğundan, gittiği her 
yerde avantajlara sahiptir. Bu vesile 
ile Fransa’da Chambord sarayında 
marangoz olarak çalışmaya başlar. Bir 
süre sonra karşılaştığı 
şanssızlıklar nedeniyle 
oradan kaçmak zorunda 
kalır ve Marsilya’ya gelir. 
Burada bir gemide iş 
bulur ve bundan sonra 
Rusya macerası başlar. 
Gemi Rusya dönüşü 
Karadeniz açıklarında 
batar. Ueli Kurt kendisini 
bir anda Karadeniz’de 
güzel bir sahil kasabası 
olan Tirebolu’da bulur. 
Kıyı kenarından onu bulan 
yerli halk onu kurtarır ve sahiplenir. 
Artık paşa konağının bir üyesidir ve 
ismi de Kurt Ali’dir.

1853 yılındaki Kırım savaşının başlama 
dönemidir. Osmanlı halkı savaşlardan 
ve yoksulluktan bezmiş, askere 
gidecek gençleri bile bulmakta zorl-
anmaktadır. Bu dönemde memleketi 
olan Urnäsch’e dönmeye karar veren 
Ueli, hiç ummadığı bir anda kendini bir 
aşkın içinde bulur ve geri dönmekten 
vazgeçer. Çok uzun zaman sonra Ueli 
Kurt’un tuttuğu günlükler, atalarının 
geçmişi hakkında pek de bilgi sahibi 
olmayan torunu tarafından tesadüf 
eseri bulunur.

Kitabın sade anlatım dili ve olayların 
örgüsü okuyucuyu adeta içine çekiyor. 
1800’lü yılların İsviçre dağ köylerini 
ve yaşam tarzını merak edenler bu 
kitaptan yararlanabilirler.

Kitapla ilgili olarak yazar 
Abdullah Dur ile görüştük;

 İlk olarak size İsviçre’ye 
gelişinizin nasıl olduğunu 
soralım?

Ergenlik dönemimden son-
raydı buraya gelmem. Bizim 
dışımızda olan her şeyin kötü 
olduğu öğretildiği bir toplumda 
yaşıyordum. Bunun gerçekten 
böyle olup olmadığını kendi 
gözlerimle görmek istiyor-
dum. Özgürdüm. Sırtımda 
taşıdığım hatıralarım,kafamı 
kurcalayan hayallerim, mace-
ralara açık düşlerimin peşine 
düştüm…

 Edebiyata olan ilginiz 
nasıl gelişti? 

Kitaplara olan merakım 
on yaşlarımda başladı. "Ne 
bulduysam okudum" deriz ya. 
Doğru bu. Okumayı çok se-
viyorum. Çok okudum. Anla-
madığım kitapları da okudum.
Eskiden öyleydi. Okudum de-
mek için kitap okurduk. Politik 
olan kitapları hiç anlamadan 
okurdum. Onları anlamadı-
ğımı şimdi söyleyebiliyorum. 
Eskiden bunu söyleyemezdik. 
Okumak istediğimiz kitapları 
kendi seçme hakkımız pek 
yoktu. Zaten kitaplar çivilere 
asmak ve korkmak içindi…

 Kitabınızda genelde Avru-
pa’nın, özelde ise İsviçre’nin, 
Fransa’nın ve Osmanlı’nın o 
dönemdeki sosyal ve ekono-
mik koşullarını, o dönemin 
ruh hallerini de yansıtıyor-
sunuz... Kurt Ali kitabının 
ortaya çıkışı nasıl oldu? Sizi 

bu kitabı yazmaya teşvik 
eden etmenler nelerdi?

Öncelikle herkesin anlayabi-
leceği bir kitap yazmak isti-
yordum. Dünyanın neresinde 
olursak olalım,hikayelerimiz 
hemen hemen aynı... Nerede 
doğup büyüdüğünüz,hangi 
dine ilgi duyduğunuz hiç 
de önemli değil… Bunun 
yanında bazı ülkelerin çok 
ortak yönleri var. Aralarındaki 
mesafe dört bin kilometre de 
olsa, yaşadıkları dönemde tek 
ulaşım yaya veya atla da olsa... 
Karadeniz‘de ve Alp dağlarının 
eteğinde, süt sağmak için 
aynı tahta eşyalar kullanıl-
mış. İnsanların arkasından 
sürüklendiği değerler hemen 
hemen aynı…

 İçerik olarak olay örgüsü 
detaylara dayalı bir kitap. 
İsviçre’nin bir dağ köyüne 
ait, 1800’lü yıllarının sosyal 
yaşamını yansıtan bu kadar 
detayı nasıl toparladınız?

Okumaya bağlı olarak bir tarih 
merakı var bende. Bir de olay-
ların geçtiği yerlere dokunarak 
yaşama şansına sahibim. Tabi 
ki sanatın özgürlüğü burada. 
Jules Verne doksan günde 
kainatı dolaşmadı. Yazar ne 
kadar mekana dokunsa da 
sonunda kendi istediği gibi 
anlatıp yazıyor. 

 Bu kitabı yazmanız ne 
kadar sürdü?

Üç buçuk dört yıl kadar sürdü. 
Tabi başkaları bu tür kitapları 
çok daha hızlı yazabiliyor.

 Kitabınıza yönelik ne tür 
tepkiler aldınız?

Harika tepkiler aldım. Önce 
Türkiye’den; "Yirmi yıldır kitap 
okuyorum, ilk defa bir kitabı 
başından sonuna kadar anla-
dım." diyenler oldu. Bu benim 
için çok etkileyici. Tabi, bu 
kitap Hıristiyanlığın reklamını 
yapıyor diyenler de oldu.

Özgürdüm. 
Sırtımda taşıdığım 
hatıralarım,kafamı 

kurcalayan 
hayallerim, 

maceralara açık 
düşlerimin 

peşine 
düştüm…
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 Ueli Kurt’a kucak açan 
ve onu "Kurt Ali” olarak 
kabul edip içine alan kültür... 
İsviçre’de böylesi bir durum 
mümkün olabilir mi sizce?

İnsan her yerde insan. 
Dünyada gezip tozduğunuz 
ülkeleri göz önüne getirin. 
Fakir insanlar çok daha 
misafirperver oluyorlar. 
Karınları doydukça daha 
aç oluyor insanlar. Gidin 
Türkiye‘nin güneydoğusuna, 
dilinizi bile anlamayan Kürt 
köylüleri sizi evlerine alıp 
karnınızı doyurur, yatağını verir 
size. Karadeniz‘in herhangi 
bir köyünde de böyledir 
bu. İstanbul’da, boğazda 
hiçbir evin sofrasına oturma 
şansınız yoktur. Bahçesine bile 
giremezsiniz. Şimdi cevabı 
size bırakıyorum.

gibi yapıp, mimarileri harika 
olan şehirler kurabildiler? 
Hünerleriyle, becerileriyle 
tabi. Türkiye’nin neresinden 
gelirseniz gelin hiç önemli 
değil, bu özenle kurulmuş 
ve korunmuş kaç kasaba ya 
da şehir biliyorsunuz? Bizde 
sanata ve bilime hiç önem 
verilmedi ne yazık ki. Hala da 
öyle. Biz, hep büyük Osmanlı 
deriz. Fakat halk hep fakir 
kalmış. Bugün bile; "Başımız 
sağ olsun", "Padişahım çok 
yaşa" deyip işin içinden 
çıkmaya çalışırız.

 İç dünyasında sorunlarla 
boğuşurken her koşulda 
üstesinden gelebilmek 
için çaba saf ediyor 
Ueli. Olumsuzluklara 
rağmen geçmişiyle bağını 
koparmıyor hiç. Adeta 
geçmişiyle yaşıyor. Ona güç 
ve yön veren biraz da bu. 
Göçmenlik biraz da böyle 
galiba. Hep güçlü olmayı mı 
gerektirir göçmenlik?

Göçmenlik güç ve cesaret 
gerektirir. Arkamızdaki 
kamburumuzdur göçmenlik. 
Çok iyi bir okuyucu olduğunuz 
belli. Bu sorunuzda cevabı 
da açık ve net bir şekilde 
açıklamışsınız. Çok doğru bir 
tespit.

 Kitaba İsviçrelilerin 
tepkileri nasıl oldu?

Çok kısa zamanda çevremdeki 
İsviçrelilerden çok güzel 
tepkiler aldım. Kitap daha 
iki haftalıkken Tagblatt 
gazetesinin kültür sayfaları 
muhabiri Martin Preisser 
benimle bir röportaj yaptı. 
Romanı okuduğunu ve çok 
beğendiğini belirtti. Güzel 
ve etkileyici bir yazıydı. 
Sonrasında başka gazetelerde 
de kitapla ilgili yazılar çıktı. 
Sonuç olarak "Der Pascha 
aus Urnäsch", St.Gallen’de ve 
bazı şehirlerdeki Orell Fussli 
kitapçılarında en çok satılanlar 
rafında yerini aldı. Bu benim 
için güzel bir başarı.

 Kitapta, bir taraftan 
Säntis dağı eteklerinde ağır 
doğa koşulları ve yoksullukla 
mücadele eden insanlar, 
diğer taraftan da Marsilya 
ve Tirebolu özelinde, 
Fransa ve Osmanlı’da 
savaş koşullarının insanlar 
üzerine yarattığı tahribatlar 
ele alınıyor. Kurt Ali’yi, 
nereye giderse gitsin, 
yaşamda tutan şey biraz 
da dedesinden öğrendiği 
mesleği ve bu mesleğine 
olan aşkı diyebilir miyiz?

İsviçre yüz yıl önce çok fakirdi. 
Hele dağ köyleri; sadece arpa 
ve patates yiyebiliyordu bu 
insanlar… Peki nasıl oldu da 
bu aç insanlar ta o zamanlar 
evlerini birer sanat eseri 

 Kitapta kimi olaylar ol-
dukça detaylı verilirken, kimi 
yerleri ise hızlıca geçiliyor. 
Örneğin Marsilya’dan yola çı-
kıp İstanbul üzerinden Rus-
ya’ya gidiyor gemi. O dönem 
İstanbul’una ve yaşamına hiç 
değinmiyorsunuz. Burada bir 
eksiklik hissetmediniz mi? 

Bu kitap İstanbul’u anlatmı-
yor. Hikayenin İstanbul‘da 
kaybolmasından korktum 
doğrusu. Çünkü İstanbul 
eskiden beri çekim merkezi 
olan bir yer. İçine aldığı hiçbir 
şeyi kolayca bırakmıyor. 
Belki bundan korktum. Bu 
bir eksiklik midir? Onu hiç 
düşünmedim. Güzel bir soru.

 Kitabınız "Der Pascha aus 
Urnäsch" ismi ile Alman-
ca’ya da çevrildi. Bu çeviri 
süreci nasıl gelişti? İsviçre-
lilerin kitabınıza olan ilgileri 
nasıl oldu? 

Biliyorsunuz, bu kitabı Türkçe 
yazdım. Önce Cinius Yayınları 
tarafından yayınlandı. Daha 
sonra Appenzeller Yayınevi‘ne 
kitabın otuz sayfalık çevirisini 
gösterdim. Tamamını görmek 
istediler.

Bu yayınevi Orhan Pamuk’un 
kitaplarını da çeviriyor. 
Yayınevinin sahibi Marcel 
Steiner kitabı üç günde 
okumuş. Okuduktan sonra 
da bana bir mail yazdı ve; 
"Kitabınızı okudum. Harika 
bir kitap. Kısa zamanda gelin 
görüşelim" dedi. Tabi bu benim 
için müthiş bir şeydi.

Bu kitap İstanbul’u anlatmıyor. 
Hikayenin İstanbul‘da kaybolmasından 

korktum doğrusu. Çünkü İstanbul eskiden beri 
çekim merkezi olan bir yer. İçine aldığı hiçbir şeyi 

kolayca bırakmıyor. Belki bundan korktum. 
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Mide asidi sindirim için gerekli olan sıvıdır. Bu 
sıvı oranı sağlıklı olan bireylerde 1,5 ile 2 pH 
arasındadır.

Mideye zarar vermeyen bu sıvı yüksek bir eritme 
gücüne sahiptir. Midedeki döşeme çok katlı ve iç yü-
zeyinde mukus içerirken, midede güçlü bir koruma 
katmanı mevcuttur.

Belirtisi birçok kişide, mide yanması şeklinde ortaya 
çıkan asit tükürüğü üretilmesi, gece yatağa girdikten 
sonra görülür. Bu durumda kafanızın altına birkaç 
yastık koyarak asidin yukarıya çıkmasını önleyebilir-
siniz. 

Mide Asidinin Vücudumuza Faydaları

Bakterlerin ve mantarların etkisiz hale getirilmesine 
yardım eder; Bu özellik mide bağırsak sağlığı için 
oldukça önemlidir. Çünkü mideye geçen bakteri ve 
diğer organizmaların başka bir düşmanı kalmaz.

Besinlerin sindirimine yardım eder; Çünkü sindirim 
süreci için besinlerin parçalanması gerekir. Asit 
özellik hem besinleri parçalamaya hem de midenin 
devamında bağırsaklardaki enzimleri aktifleştirmeye 
yardım eder. Özellikle protein sindiriminde önemli 
bir yeri olan pepsinojen enziminin aktif hale gelmesi 
için asit bir yapıyla karşılaşması gerekir.

Vitaminlerin emilimine yardım eder; Bu noktada en 
iyi örnek B12 vitamini. Çünkü B12 vitamini "intren-
sek faktör” adı verilen bir yapıya bağlanarak taşınır. 
Mıde asidi intrensek faktörü aktıve ederek B12 

vitamininin ayrılmasını sağlar. Eğer bu faktör eksik ise 
B12 emilemeden atılır.

Besinlerin ilerleyişine yardım eder; Çünkü mide asidinin 
gücü besinlerin ince bağırsağa geçmesini sağlar, geriye 
yani yemek borusuna (özofagus) kaçmayı önler. Bunu 
mide çıkışında ve girişinde olan sflinkter (kas yapıları) 
sıkarak veya gevşeterek yapar.

Reflü Sorunu

Yemek borusunun sonunda bir kapak vardır. Bu kapak açı-
lımı mide iç basıncının artması ve kapağın zorlanmasıdır. 
Bu işleyişin nedeni mide asitinin azlığıdır. Çünkü midedeki 
alt kapak belirli bir seviyeye geldiğinde açılır. Eğer mide 
asidi güçlü değilse, besimler fazladan bekler ve midedeki 
basınç yükselir. Sonuç olarak da güçsüz olan yemek boro-
sundaki kapak açılır. Besinler yukarıya kaçar, reflü sorunu 
oluşur ve mide yanması başlar. 

Mide Asidi Azlığının Belirtileri

• Yemek sonrası şişkinlik ve geğirme,

• Sık yaşanan reflü ve reflüye bağlı kötü ağız kokusu,

• Vitamin, mineral ve makro besin eksikliği ve buna 
bağlı sac, tırnak problemleri,

• Safra taşı problemleri.

Öneriler 

Mide asidini etkisiz hale getirmek için şu yöntemler 
uygulanabilir;

• Bol su ve süt içmek, 

• Badem çiğnemek, 

• Patates tüketmek, 

• Nane sakızı çiğnemek, 

• Sodyum karbonat tüketmek. 
 Bir çay kaşığı karbonatı bir su bardağının içine ilave 
  edebilir, küçük yudumlarla içip mide asidini etkisiz 
  hale getirebilirsiniz.

Eğer besinlerle reflüyü kontrol edemiyorsanız ve mide asidiniz 
çok oluyorsa, mutlaka bir hekime görünmenizi öneririm. İlaç 
tedavisi ile sorundan kolayca kurtulabilirsiniz.

Bahar Yıldırım
Sağlık Uzmanı
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Dijital demokrasi vaatleri

Son yirmi beş yıl, bu umudun yarat-
tığı demokrasi beklentileri ile geçti 
denilebilir. 1980’lerde önce kablo TV 
ağı, sonrasında da internetin yarattığı 
gezegensel agorada yurttaşların 
partiler ve temsilciler olmaksızın 
politikaya doğrudan katılabileceğini 
ve doğrudan demokrasinin mümkün 
olabileceğini söyleyen teledemokrasi 
perspektifi yaygınlaştı. 1990’ların 
başlarında sanal toplum bakışı ortaya 
çıktı. Çevrimiçi toplulukların yükselişi 
ile oluşan sanal toplum, pek çoklarına 
göre modern toplumun aşındırdığı 
dayanışmacı toplumsal bağları telafi 
etme yeteceğine sahipti. 2000’ler 
"yeni demokrasi” bakışı ile birlikte 
geldi. Temelinde internet aracılığı ile 
siyasete ve politika yapma süreçle-
rine katılımın artmasının yer aldığı 
bu bakış, hükümetler düzeyinde de 
bir takım deneylere konu oldu. Plan 
ve politika belgeleri yurttaşların ve 

hükümet dışı aktörlerin çevrimiçi 
tartışmalarına ve önerilerine açıldı, 
katılım anahtar sözcük haline dö-
nüştü. Web 2.0 olarak adlandırılan ve 
kullanıcıların içerik üretimine dayanan 
sosyal ağların yaygınlaştığı dönemde 
ise yurttaşların çevrimiçi dilekçeler, 
web günlükleri, yurttaş gazeteciliği, 
Wiki uygulamaları gibi yollarla politika 
oluşturma süreçlerine giderek daha 
fazla katıldıkları varsayılarak "kullanıcı 
tarafından oluşturulan bir devlet” 
hakkında konuşuldu.

Dijital demokrasi vaatleri olarak 
tanımlayabileceğimiz bu görüşle-
re karşılık, interneti demokrasiye 
yönelmiş bir tehdit olarak ele alan 
distopik görüşler de yok değildi. Genel 
olarak modern toplumda doğrudan 
demokrasiye dayalı bir siyasetin 
olanaksızlığını iddia eden bu görüşler, 
dijital medyanın popülizme neden 
olacağını, bilgi eşitsizliğini arttıraca-
ğını, siyasi katılım motivasyonuna ise 

Prof.Dr. Funda Başaran
fundabasarano@gmail.com
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Gerçek ortadadır. Ne telgraf 
ne de onun ardından gelen 
iletişim teknolojileri ve 

ağları kendiliğinden demokrasiye 
neden olmamıştır. Ama diğer 
yandan internet ve sosyal ağlar 
günümüz demokrasilerinin başına 
gelenlerin tek sorumlusu değildir. 
Belki de asıl sorun bize ifade 
özgürlüğünü, kamusal müzakere 
olanağını, demokrasiyi verecek bir 
araç beklemenin kendisidir. 

Yaratıcıları tarafından 
internet ağına verilen biçim, 
başlangıcından itibaren temsili 
demokrasi biçimlerini aşacak yeni 
paradigmaları hayal etmek için 
açık bir davet taşıdı. İnternetin 
tasarımında var olduğu düşünülen 
adem-i merkeziyet, yataylık 
ve öz-örgütlenme olanakları 
yepyeni toplumsal biçimlerin 
düşünülebilmesinin yarattığı 
umudu uzun süre ayakta tuttu.
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çözüm olamayacağını iddia ettiler. Tüm 
bu süreç içerisinde internet alanında 
sermayenin yoğunlaşmasına ve siyasi 
alanda da otoriter eğilimlerin güçlen-
mesine tanık olundu.

İnternet demokrasi için tehdit mi?

Son bir kaç yılda ise bu distopik 
görüşler bir yandan ağırlık kazandı, 
diğer yandan kendilerine başka kanıtlar 
buldu. Bu kanıtların bir kısmı inter-
netin yarattığı olanakların şirketler ve 
iktidarlar tarafından kötüye kullanımını 
içeriyor. Giderek büyüyen internet ağı, 
teknolojik bir kara kutuya dönüştü-
ğünden şirketler izinsiz ve yasa dışı 
biçimde kullanıcılarının bilgilerini 
topluyor, analiz ediyor, bunları devlet 
ya da başka şirketlerle paylaşıyor ve 
siyasi ya da ticari çıkarlar için kulla-
nıyorlar. Son zamanlarda açığa çıkan 
Facebook skandalı bu durumun izinsiz 
bilgi toplanması ve başka şirketlerle 
paylaşılması durumunu örnekliyor. Aynı 
skandala adı karışan Cambridge Anal-
ytica ise bu bilgilerin seçim kampanya-
larında astronomik paralar ödeyebilen 
siyasi aktörlerin ikbali için kullanılması 
durumunu gözler önüne seriyor. Aynı 
zamanda da siyaseti eskisinden daha 
fazla yalana dayalı hale getiriyor. Diğer 
yandan internet üzerinden rahatlıkla 
yayılabilen sahte haberlerle dünyanın 
en "demokratik” toplumlarının seçim 
süreçlerinin manipüle edildiği iddiaları 
ortalıkta dolaşıyor. Yine hükümetlerin 
internet ağına ekledikleri teknolojik 
araçlar ve yazılımlar muazzam bir 
gözetim ve denetim ortamı yaratıyor. 
Bir de yurttaşların rahatlıkla düşünce-
lerini ifade etmeleri sayesinde politik 
katılımın artmasına neden olacağı 

düşünülen sosyal medya ortamlarının, 
farklı düşünenleri avlama ve yargılama 
ortamlarına dönüşmesi durumu var 
ki, bu konuda dünya lideri bir ülkede 
yaşıyoruz.

Bölünmüş internet evreni

Bu kanıtların bir diğer kısmını ise yurt-
taşların internete katılım biçimi oluştu-
ruyor. Özgür bir tartışma ve müzakere 
ortamı olma olasılığı taşıyan alanlar 
sıkça linç alanlarına dönüşüyor. Bu geç-

mişte e-posta listelerinde rastlanılan 
bir durumdu. Bugün ise sosyal medya 
tam da bu lincin merkezine dönüştü. 
Yaptığı ya da söylediği bir şey yüzünden 
bir kullanıcı, bir topluluk ya da bir örgü-
tün diğer kullanıcıların hakaret ve sözlü 
aşağılamalarının hedefi haline geliver-
mesi, sansür benzeri bir etki yaratıyor 
ve internette konuşmayı zorlaştırıyor. 
Bu linç zaman zaman koordine çalışan 
sosyal medya trolleri tarafından yapılsa 
da, asıl şaşırtıcı ve hatta korkutucu 
olanı hiçbir koordinasyona ihtiyaç duy-
madan gerçekleşen biçimleri. 

Sosyal medya linçleri, ırkçı, cinsiyetçi ve 
ayrımcı sosyal medya içeriği, sahte ha-
berler yanında, internetin kamusal mü-
zakere süreçlerini geleneksel olandan 
çok da farklı hale getirmediğine dair 
başka eleştiriler ileri sürülüyor. Örneğin 
araştırmalar gösteriyor ki kullanıcılar 
internetten haber alırken önceden var 
olan politik tercihlerine göre şekillenen 
habere yöneliyorlar. Sosyal medyada 
zaten kendi tercih ve inançları ile uyum 
içerisinde olan diğer kullanıcılarla ilişki 
kuruyorlar. Google’dan Facebook’a tüm 
platformların kullandığı algoritmalar 
ve internetin sunduğu kişiselleştirme 
olanakları da bu durumu pekiştiren bir 
etki yaratıyor. Daha önceden hemfikir 
olunan, beğenilen daha çok kullanıcı 
karşısına çıkmakta ve önyargılar sürek-
li doğrulanıyor. Böylece tüm gezegeni 
kapsayan internet evreni birbirine ben-
zeyen ve sürekli birbirini doğrulayanla-
rın oluşturduğu topluluklara bölünüyor.

Sonuçta tüm bunlar herkes tarafından 
gözlemlenebilen olgular ve asıl olarak 
internetin ve sosyal ağların sadece bir 
bilgi kaynağı olmadığını gösteriyor. 

Özgür bir tartışma 
ve müzakere ortamı 

olma olasılığı 
taşıyan alanlar 

sıkça linç alanlarına 
dönüşüyor. Bu 

geçmişte e-posta 
listelerinde 

rastlanılan bir 
durumdu. Bugün 
ise sosyal medya 
tam da bu lincin 

merkezine dönüştü. 
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uyanmasına neden olur. 13 
Nisan 1865’te Telgraf Birliği’ni 
kurmak üzere toplanan dele-
gelere Fransız Dışişleri Bakanı 
"Eğer savaşın sıklıkla yanlış 
anlamalardan kaynaklandığı 
doğruysa, halklar arasında 
kültür alışverişini kolaylaştır-
mak ve düşüncenin sanki bir 
yıldırım hızıyla uzamda uçup 
insanlık ailesinin dağılmış 
üyeleri arasında hızlı, hiç din-
meyen diyaloğunu mümkün 
kılan bu olağanüstü aygıtı, bu 
elektrik telini onların evine 
ulaştırmak savaşın nedenle-
rinden birini ortadan kaldır-
mak değil midir?” diye sorar.

İşte bu beklentiler asla 
gerçekleşmediğinden, 
iletişim teknolojilerinin ve 
onların oluşturduğu ağların 
tarihi boyunca tekrarlanma-
ya devam edilir ve her yeni 
iletişim teknolojisi sonsuz bir 
demokrasi vaadini yeniden 
tarih sahnesine çıkartır. Oysa 

gerçek ortadadır. Ne telgraf, 
ne de onun ardından gelen 
iletişim teknolojileri ve ağları 
kendiliğinden demokrasiye 
neden olmamıştır. Ama diğer 
yandan internet ve sosyal 
ağlar günümüz demokrasile-
rinin başına gelenlerin tek so-
rumlusu değildir. Belki de asıl 
sorun bize ifade özgürlüğünü, 
kamusal müzakere olanağını, 
demokrasiyi verecek bir araç 
beklemenin kendisidir.

Gerçekten de internet, de-
mokrasinin bugünkü krizinin 
nedeni mi? Yoksa internet 
ve sosyal ağlar, demokratik 
ideal ile onun pratik gerçekliği, 
ideal yurttaş ile gerçek yurttaş 
arasındaki uzaklığı mı açığa 
çıkardı? Eğer öyle ise öncelikle 
demokrasinin bugünkü krizi-
nin kaynağını doğru saptamak 
gerekmez mi?

Not: Bu yazı, yazarın izni ile 
www.gazeteduvar.com.tr isimli 
siteden alınmıştır.

değildir. On sekizinci yüzyılın 
sonunda Fransa’da Chappe 
telgrafı olarak bilinen optik 
telgraf hatları kurulmaya 
başlandığında, bu yeni iletişim 
yolunun birbirinden kilometre-
lerce uzaktaki insanların aynı 
salondaymışçasına akıcı ve 
anlaşılır diyaloğunu mümkün 
kıldığı ve dolayısıyla geniş 
toplumlarda demokrasinin 
ancak temsili kurumların var-
lığı ile mümkün olabileceğini 
söyleyerek büyük demok-
ratik toplumların olasılığını 
reddedenlere karşı bir yanıt 
oluşturduğu düşüncesi açığa 
çıkar. İletişim teknolojilerinin 
insan toplumları için bir kurta-
rıcı olarak görülmesi durumu 
on dokuzuncu yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren ise giderek 
yaygınlaşır.

Elektrikli telgrafın icadıyla, 
bu dönemde tüm dünyanın 
telgraf telleri ile kaplanması 
yeni bir demokrasi umudu 

Bu alanlar siyasi müzakere 
süreçleri açısından yeni bir 
yapı oluşturuyor. Distopik 
yorumculara göre bu yapı, pek 
de öyle demokrasiyi derinleşti-
recek ve güçlendirecek bir yapı 
değil. Çünkü yüz yüze iletişim-
de asla söylenemeyeceklerin 
rahatlıkla söylendiği, maruz 
kalınan enformasyonun çeşit-
liliğinin azaldığı, kullanıcıların 
kendi tercih ve inançlarına 
uygun diğer kullanıcılarla 
iletişim içinde olduğu, sürekli 
olarak daha önceden hemfikir 
olunan ve beğenilen içeriğe 
maruz kaldığı bir yapı. Ayrıca 
da şirketlerin ve hükümetlerin 
kendi çıkarları doğrultusunda 
bütünleştikleri, ticari ve siyasi 
çıkarlar için manipülasyon, 
gözetim ve denetimin alabildi-
ğine arttığı bir yapı.

Üstelik üzerinde toplumsal 
uzlaşma sağlanan demokrasi 
kavrayışı, çoğunluğun oyunu 
alan temsilcilerin yönetmesi-
ne dayandığından, internetin 
demokrasiyi yok etmesinden 
korkanlar çoğunluğa gönder-
me yaparlar. İnternet ve üze-
rindeki sosyal ağlar, tam da 
ölçekleri nedeniyle kamusal 
müzakere süreçlerini olumsuz 
etkileme potansiyeli taşımak-
tadır. Çünkü gerçek hayatta 
sadece kendine benzeyenlerle 
iletişim kuran insanın iletişim 
kurduğu kişilerin sayısı ile 
internet üzerinde kendisine 
benzeyenlerle iletişim içerisin-
de olan bir kullanıcının iletişim 
içerisinde olduğu kullanıcıların 
sayısı arasında muazzam bir 
fark vardır.

Ütopik düşler gerçekleşmedi

Bu açıdan bakıldığında internet 
ve sosyal ağların bırakın 
katılımcı demokrasiyi güçlen-
dirmeyi, doğrudan demokra-
sinin olanaklarını yaratmayı, 
herhangi bir temsili demok-
rasiye bile tehdit oluşturduğu 
söylenebilir. Ama diğer yandan 
internet ve demokrasi ilişkisini 
ütopik ya da distopik biçim-
lerde kurmanın kendisi yeni 
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Kaygı, tehlike durumunda 
hissedilen ve organizmanın 
bütünlüğünün korunmasına 

ilişkin oluşan normal bir 
tepki ve bizi koruyan en 

temel duygudur. Örneğin 
karşıdan karşıya geçerken 

sağımıza solumuza 
bakar, arabaların bize 

çarpmasından kaygı duyarız. 

Ancak bu duygu, kaygılanılmaması 
gereken durumlarda çıkar ya da olması 

gerekenden daha çok hissedilirse 
müdahale edilmesi gereken bir sorun 

haline dönüşebilir.

Çocuğunuzun endişesine cevap verme 
şekliniz, endişeli duygularla baş etmeyi 
nasıl öğrendikleri konusunda büyük bir 

fark yaratacaktır. 

Endişeli bir çocuğun rahatsız edici 
duygularıyla başa çıkmayı öğrenmesi-
ne yardımcı olabilecek bazı stratejileri 

okuyucularımız için sıraladık;

Ço
cu

k
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Çocuğunuzun duygularını doğrulayın
Çocuğunuz bir şey için endişelendiğini, kaygı 
duyduğunu söylediğinde, "Ah, önemli değil” 
veya "Endişelenme” gibi şeyler söylemek cazip 
gelebilir. "Bu tür cevaplar çocuğunuzun duygu-
larının yanlış olduğu mesajını gönderir.

Çocuğunuzun duygularını, "Şu anda kendini 
gerçekten gergin hissediyor gibisin” veya " Bü-
yük bir kalabalığa karıştığın zaman biraz endi-
şeleniyorsun” gibi şeyler söyleyerek doğrulayın.

Ardından, çocuğunuzun kaygılarına rağmen 
başarılı olabileceğinden emin olduğunuzu 
söyleyen bir mesaj gönderin. "Korkutucu şeyler 
yapmak zor, ama yapabileceğine eminim” gibi. 

Ya da "Başlangıçta biraz zorlanabilirsin ama 
devamında alışacaksın” gibi geribildirim-
lerde bulunabilirsiniz.

Gerçek ve yanlış alarmları ayırmak 

Çocuğunuzla kaygılarının onları nasıl 
güvende tuttuğunu konuşun. Bir aslan 
tarafından kovalanırlarsa, beyinleri beden-
lerine tehlike altında olduklarını bildiren 

bir sinyal gönderir. Avuç içi terleyebilir, 
kalbi daha hızlı çarpabilir ve harekete 
geçmeye hazırlanırken bir enerji 
salınımı olabilir.

Beyninin sahte bir alarm gönderdiği ve 
bir yaşam veya ölüm durumu olmasa bile 
vücutlarını tehlikeye karşı uyardığı zamanlar 
olabilir. Örneğin basketbol maçına gitmek, 

heceleme yarışmasında olmak ve bir testte 
başarısız olmak, sanki yaşamları için 

savaşıyormuş gibi aynı endişe tepki-
sini uyandırabilir.

Çocuğunuzun yanlış bir alarm 
(rahatsız edici, ancak yaşamı tehdit 

edici olmayan bir olay) ile gerçek bir 
alarm (bir yaşam ve ölüm durumu) yaşadığı 

zamanı tanımlamaya başlamasına yardımcı 
olun.

Gerçek bir alarmsa, bu alarm zillerini dinleme-
leri ve kendilerini güvende tutmak için harekete 
geçmeleri gerektiğini açıklayın. Ancak yanlış 
bir alarmsa, korkularıyla yüzleşmek iyi bir 
fikirdir. Endişeli olduklarında, "Beyniniz şimdi 
size gerçek bir alarm mı veriyor, yoksa yanlış 
bir alarm veriyor mu?” diye sorun. Bu şekilde 
hangi eylemde bulunacaklarına karar vermele-
rine yardımcı olabilrisiniz.

Kanıt toplamak

Çocuğunuz, "Korkarım öğlen yemeğinde otura-
cak kimseyi bulamayacağım” veya "Matematik 
sınavımda tüm cevapları yanlış yapacağım” gibi 
şeyler söylediğinde, birlikte çalışın ve kanıt top-

layın. Düşüncelerin her zaman doğru olmadığını 
ve kaygının gerçekten gerçekleşmesi muh-
temel olmayan şeyler konusunda tahminler 
üretebileceğini açıklayın. Çocuğunuzu, endişeli 
düşüncelerinin ardındaki kanıtları değerlen-
dirmek için ipuçları toplayan bir dedektif gibi 
davranmaya teşvik edin.

Örneğin, bir matematik sınavında başarısız ola-
caklarını söylerlerse, "Bunun doğru olduğunun 
kanıtı nedir?” ”Daha önce böyle bir durum başı-
na gelmiş miydi ve ne kadar kötüydü? Sonra ne 
oldu? Telafi edebildin mi?” gibi sorularla düşün-
cesini sorgulayarak, bunların gerçek mi, yoksa 
kaygılı düşünceler mi olduğuna birlikte karar 
verin. Ardından, tahmininin doğru olmadığını 
gösteren kanıtlar toplayın. 

Kanıtları yazın ve birlikte gözden geçirin. 
Çocuğunuzun endişeli düşüncelerinin ve yıkıcı 
tahminlerinin gerçekleşmeyeceğini görmesine 
yardım edin.

Çocuğunuza kanıtları kendi başına toplamasını, 
böylece yardım etmek için orada olmadığınız 
zamanlarda da kendi başına bunu yapabileceği-
ni öğretin. Düşünceleri destekleyen ve çürüten 
kanıtların yazılı bir listesini gözden geçirmek 
düşünceyi değiştirebilir ve kaygıyı azaltabilir.

Çocuğunuza sağlıklı kendi kendine 
konuşma öğretin

Endişeli (kaygılı) bir çocuğa güven vermek 
önemli olsa da, kendilerini güvende hisset-
melerini öğretmek daha da önemlidir. "Dans 
resitalimde karışıklık yapacağım” dediği zaman 
"Harika yapacaksın” deme konusunda acele 
etmeyin!

Bunun yerine, "Dans resitaline çıkacak olan bir 
arkadaşına ne söylerdin?” diye sorun. Çocuğu-
nuz, "Ona iyi bir iş yapacağını söylerdim” diyerek 
cevap verebilir.

Amaç, kendilerine daha sağlıklı öz konuşma 
ile nezaket ve şefkatle nasıl davranılacağını 
öğretmektir. O zaman, güven verici kelimeler 
sunmak için yanlarında olmadığınızda da, ken-
dilerine güven verebilirler.

Bedeni sakinleştirmeye yönelik strateji-
leri belirleyin

Çocuğunuz çok fazla fiziksel anksiyete (kaygı) 
semptomu yaşarsa, -kalp atışı veya kasları 
sıkma gibi- onlara vücutlarını nasıl sakinleştire-
ceklerini öğretin. Vücutlarını sakinleştirmelerine 
yardımcı olmak için birkaç kez birlikte egzersiz 
yapın (internette pek çok örnek mevcut). Kendi-
lerini endişeli hissettiklerinde kendi başlarınay-
ken de bunu nasıl yapabileceklerini konuşun.
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zun mükemmel olmasını bekle-
mek, çocuğunuzun çok fazla baskı 
hissetmesine neden olabilir ve bu da 
daha fazla endişe yaratmanıza neden 
olabilir. Endişe (kaygı) ile mücadele 
ediyorsanız, yardım almak önemlidir. 
Endişeniz çocuğunuza bulaşabilir ve 
onların da endişe geliştirmelerine 
neden olabilir.

Profesyonel yardım alın

Çocuğunuzun endişesi iki haftadan 
uzun sürerse, bir uzmandan destek 
alabilirsiniz. Çocuğunuzun endişe-
si günlük işleyişe engel oluyorsa 
destek için başvurabilirsiniz. Örneğin, 
okula devamı veya notları kaygı-
larından etkilenirse veya korku-
ları nedeniyle sosyal aktivitelere 
katılmamaya çalışıyorsa, profesyonel 
desteğe ihtiyacı olabilir. Çocuklarda 
anksiyete bozuklukları yaygındır. 
ABD’deki 4 çocuktan 1’inde anksiyete 
bozukluğu olduğu tahmin edilmek-
tedir. Anksiyete bozuklukları çok iyi 
tedavi edilebilir ancak çoğu zaman 
tanınmaz ve teşhis edilmezler.

Çocuğunuzu küçük adımlarla 
yüzleştirme 

Çocuğunuz belirli bir şeyden endişe-
leniyorsa, karanlıktan korkmak veya 
bir restoranda kendi yemeklerini 
sipariş etmekten korkmak gibi, her 
seferinde küçük bir adımla korkuları 
ile yüzleşmelerine yardımcı olun. 
Korkutucu gelse de, korkularla yüz 
yüze gelmek, uzun vadede endişenin 
(kaygının) giderilmesine yardımcı 
olacaktır. Bununla birlikte, yavaş 
hareket etmek önemlidir. Onları çok 
korkutucu bir şey yapmaya zorlar-
sanız, daha korkutucu bulurlar ve 
çabalarınız boşa gider. 

Çocuğunuzun korkularıyla yüzleş-
mek için nasıl bir adım atabileceğine 
karar vermek için çocuğunuzla 
birlikte çalışmanın önemli olduğunu 
unutmayın. Oturup korkularıyla yüz-
leşebilecekleri adımların bir listesini 
yazabilirsiniz. Amaç, orta derecede 
korkutucu bir şey yapmaları ve artık 
o kadar korkutucu olmayana kadar 
uygulamaya devam etmesi olmalıdır. 
Sonra bir sonraki adıma geçebilir.

Çocuğunuzun odağını değiştir-
mesine yardım edin

Çocuğunuz yarın yağmur yağabilece-
ği ve beyzbol oyununun iptal edilme-
sine neden olabileceği endişesi gibi 
kontrol edemediği şeyler konusunda 
endişe duyuyorsa, endişelerini gider-
mesine yardımcı olun. Çocuğunuz 
belirli bir endişe ile meşgul oldu-
ğunda, "Bu konuda yapabileceğin 

herhangi bir şey var mı?” diye sorun. 
Cevap evet ise, sorunu çözmelerine 
yardımcı olun. Örneğin, bir fen bilgisi 
sınavından endişe ediyorsa, çalışmak 
iyi bir fikir olabilir. Ya da basketbol 
takımına alınmamakla ilgili endişe-
leniyorsa becerilerini geliştirebilirler. 
Ancak, kontrol edemeyeceği şeyler 
hakkında endişeleniyorsa, hava 
durumu veya bir başkasının davranışı 
gibi, kontrol edebileceği tek şeyin ve-
receği tepki olduğunu konuşun. Kötü 
hava koşullarından en iyi şekilde 
nasıl faydalanabileceğini konuşun. 

Odağı değiştirmenin en iyi yolu, 
çocuğunuzu vücudunu hareket 
ettirmesi ve bir aktiviteye katılması 
için teşvik etmektir. Dışarıda koşmak 
ya da oyun oynamak, endişelerini 
gidermek için kullanılabilecek basit 
yöntemlerdir.

Ebeveynlik stratejilerinizden 
haberdar olun

Araştırmalar, kontrol edici davranış 
sergileyen ebeveynlerin, çocukla-
rının kaygılarını artırma eğiliminde 
olduğunu bulmuştur. Bu yüzden 
ebeveynlik tarzınıza ve çocuğunuzla 
olan etkileşimlerinize göz atmanız 
önemlidir. Çocuğunuzu bir şeyler 
yapmaya zorlamak ya da her şeyin 
yolunda gitmesi konusunda ısrar 
etmek, muhtemelen işleri daha da 
kötüleştirecektir. Mükemmeliyetçi 
eğilimlere de dikkat edin. Çocuğunu-
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İsviçre’de birçok çocuk ve genç, anne-
babaları tarafından şiddete maruz kalırken, 
kayıt altına alınan şiddet uygulamaları 
birçok kez cezasız bırakılıyor.

2017 yılında Zürich Kantonu’nda polis, 18 yaşından 
küçük olanlara şiddet uygulandığı gerekçesi ile 180 
kez evlere uğradı. Bunların kaç tanesinin şikayet veya 
dava edildiği bilinmezken, polis ve savcılık bu konuda 
herhangi bir veri paylaşmıyor.

Uzmanlar eldeki oranların buzdağının görünen yüzü 
olduğunu ifade ediyorlar.

İsviçre yüksek okullarının yaptığı bir araştırmaya göre, 
İsviçre’de yaşayan gençlerin üçte biri anne-babalarından 
şiddet görüyor. 

Toplumun her kesiminde görülen bu şiddet durumu; 
dayak, hırpalama, şiddetli tutuş, tekme, tokat veya 
herhangi bir alet ile vurmaya kadar gidebiliyor.

Anne-baba şiddeti ailenin kökeni ve ekonomik durumuna 
göre farklılık gösteriyor.

Araştırma sonucuna göre, göçmen olmayan kesimin 
%42,9’u şiddet görmediğini beyan ederken, aynı grubun 
%10,9’u ağır şiddete maruz kaldığını belirtiyor.

Şiddetin dışında kullanılan cezalandırma yöntemi, İsviçre 
kökenlilerde %46,2 gibi bir oran ile göçmen kökenlil-
erden daha yüksek. 

Maddi durumu kötü olan anne-babalarda şiddet durumu 
daha fazla görülürken (%37,5), gelir düzeyi yüksek 

olanlarda bu oran daha düşük (%19). Araştırma, inançlı 
ailelerde şiddet oranının daha yüksek olduğunu da 
ortaya koyuyor. 

İsviçre devleti, 1997 yılında imzaladığı Birleşmiş Mil-
letler Çocuk Hakları Anlaşması’na göre, çocuklar için 
şiddetsiz bir gelişim garantilemekle yükümlü. Ancak 
yasal olarak ülkede, fiziki şiddetle ilgili cezalandırmalar 
bir miktara kadar cezasız kalabiliyor.
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Dereotu: Anne sütünü arttıran hormonları 
arttırması ve yüksek kalsiyum içeriği ile çok iyi 
bir süt arttırıcı besindir.

İncir: Zengin vitamin ve mineral içeriği ve 
sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileri ile 
anne sütünü arttırır.

Arpa: Tahıl, tablet veya arpa suyu şeklinde 
tüketildiğinde prolaktin arttırıcı etkisi nedeniyle 
anne sütünü ciddi oranda arttırdığı çalışmalarla 
ispatlanmıştır.

Fesleğen – Nane: Anne sütünü ve verimliliğini 
arttırmaktadır.

Çörek otu: Hem anne sütünü arttırır hem de 
bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

Sarımsak: Bilinçli ve uygun porsiyonlarda 
tüketildiğinde anne sütünü arttırma etkisi 
yüksektir.

azalır, enfeksiyonlara karşı daha korunaklı 

ve sindirim sistemleri, solunum sistemleri 

daha güçlü olur. 

Büyüme ve gelişme ivmeleri daha hızlı, 

öğrenme kapasiteleri daha yüksektir. Em-

zirme sürecini daha verimli ve keyifli hale 

getirmek için öncelikle bolca su içilmelidir. 

Uygun porsiyonlarda kuruyemiş, kuru 

meyve tüketilmelidir. Süt ve süt grubu 

besinler en az 2.5 porsiyon olacak şekilde 

diyete dahil edilmelidir. Sebze - meyve - 

sağlıklı yağ tüketimine özen gösterilmeli-

dir. Bebeğin iyot gereksinimini karşılamak 

için mutlaka iyotlu tuz kullanılmalıdır. Çay 

- kahve tüketimi diüretik etkileri ve demir 

emilimini azaltmaları dolayısıyla sınır-

landırılmalıdır. Alkol ve sigara kesinlikle 

tüketilmemelidir. Gaz yapan, acılı, baharatlı 

besinler bebeğin emme konforu ve huzuru 

için annenin beslenmesinden elimine 

edilmelidir. 

Yeşil yapraklı sebzeler: Güçlü fitoöstrojen 
kaynaklarından ıspanak- semizotu – ısırgan 
otu gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler emziren 
anneler tarafından beslenmelerine sıklıkla dahil 
edilmelidir.

Baklagiller: Her ne kadar gaz yapıcı etkileri 
nedeniyle temkinli yaklaşılsa da süt miktarını 
arttıran özel bir besin grubudur. Yüksek lif ve 
protein içerikleri oldukça önemlidir. Gaz yapıcı 
etkilerinin giderilmesi için suda bekletmek, 
ardından haşlamak gibi ön hazırlıklar 
yapılmalıdır. Kimyonla birlikte pişirmek, 
tüketildikten hemen sonra rezene çayı tüketmek 
de faydalı olacaktır.

Havuç: Yüksek beta karoten içeriği sayesinde 
emzirme döneminde artan ihtiyacı fazlasıyla 
karşılar.

Anne sütü, doğum sonrası emzir-
meyle uyarılan prolaktin hormo-
nunun etkisiyle üretilmeye başlar. 

İçeriği tamamen bebeğin ihtiyaçlarına 
yönelik değişebilen mucize bir besindir. 
Sindirimi rahat, daima temiz, taze ve 
bedavadır.

Doğumdan sonraki ilk 4-5 günde salgıla-
nan, koyu kıvamlı, sarıya yakın renkteki 
süte kolostrum (ağız sütü) adı verilir. Bir 
bebeğe verilecek en anlamlı ve değerli 
hediye kolostrumdur. Zengin vitamin-mi-
neral içeriği, düşük yağlı yapısı ve yüksek 
antikor içeriği sayesinde bebeğin bağışık-
lığını güçlendiren, doğum sonrası sarılık 
gelişimine engel olan çok önemli bir 
besindir. 

Anne sütü, ilk 6 ay bebeğin tüm ihtiyaç-
larını karşılamaktadır. Önerilen emzirme 
süresi ise minimum 6 ay maksimum 2 
yaşına kadardır. Anne sütü alan bebekle-
rin; bağışıklık sistemi daha güçlü, obezite 
riski düşük olur, alerjilere yatkınlıkları 

Su: Emziklilik döneminde artan ihtiyacı 
karşılamak ve süt miktarını arttırmanın en kolay 
yolu su içmektir. En az 3,5 litre su tüketilmelidir.

Susam: Kalsiyum içeriği ve östrojen benzeri 
etkisiyle süt verimini arttırır.

Rezene: Fitoösrojen kaynağı olması ve sindirim 
sistemini rahatlatması nedeniyle anne sütünü 
arttırıcıdır.

Yulaf: Anne sütünün meme kanallarında daha 
rahat ilerlemesini sağlayan böylece anne 
sütünün yapımını arttıran bir besindir.

Protein kaynakları (et-balık-tavuk-süt-yoğurt-
kefir): Anne sütünün ana bileşenlerinden protein, 
süt arttırma programının olmazsa olmazdır. 
Uzman desteğiyle dengeli hazırlanmış bir 
program tüm ihtiyaçları karşılayacaktır.

Be
sl

en
m

e

Dyt. Berna Danacı
dytbernadanaci@gmail.com

Anne sütü ve kalitesini arttıran besinlerden bazıları  ise şu şekildedir:
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Hayattan beklentiler bitmiyor. 
Bitmeyen beklentiler içinde 
geçen ömürden, yaş ilerle-

dikçe geriye kalan aslında bir tek 
kendiniz ve yaşadıklarınızdır. Birçok 
insan yaşadığı olumsuzluklarda ne 
yapacağını bilmiyor ya da bilemiyor. 
Soracak veya danışacak birine ihtiyaç 
duyuyor. Kimileri de birine danış-
madan bildikleri yolda ilerliyorlar. 
Bazen beklenmedik olaylar insanları 
derinden etkiliyor, şaşkınlık, hüzün 
ve hayal kırıklığı içinde bocalayıp 
duruyorlar. Olaylar karşısında alacağı 
tutumlar aslında belirliyor sonraki 
gidişatı. Yanlış tutumlardan kaynaklı 
daha fazla yıpranmalar ve çöküş-
ler başlayabiliyor. Mesela ergenlik 
çağına girmiş evladının bir yanlışını 
zihninde büyütüp ortak çözüm 
üretmek yerine kendi tutumları-
nı dayatan ebeveynler, sorunlar 
çözülmeyip karmaşık hale geldiğinde 
daha fazla ruhsal sıkıntılar yaşamaya 
başlıyorlar. 

Geçenlerde bekleme salonunda 
terapiye gelen yirmili yaşlarında 
genç bir kız, yaşı ellilerin üstünde 
olan bir kadının; "Bu genç yaşta 
senin ne derdin var da buralara 
düştün? " demesine içerlenerek 
ağlamaya başlamış. Biz insanla-
ra "neden buraya düştünüz" ya 
da "hangi rüzgâr sizi buraya attı" 
diye bir yaklaşım sergilemez-
ken, birilerinin kendilerinde bunu 
böyle ifade etme hakkı bulmaları 
ilginç bir durum. 

Neresinden başlayalım bu 
meselenin? Cehalet mi desek ya da 
bilmişlik mi? Ya da "genç insanların 
ne sıkıntısı olabilir ki?" yaklaşımının 
altında yatan tutumun beslendiği yer 
neresi? Ya da kendini gençken sıkın-
tısız ve sorunsuz yaşamış bir kadının 
ellili yaşlara gelirken bir şeyleri ken-
dinde geç mi fark etmesi ve zamanın-
da uzman yardımı almaması mı? Bir 
sürü sorular gelip gidiyor aklımdan. 

Psikoterapinin 
Önemi Üzerine…

lic. Phil. Psychologe FSP
Systemischer Therapeut
mehmetmeral@gmx.ch

Başınıza gelen olaylar 
sizin tercihiniz olmayabilir 
ancak o olaylar karşısında 
verdiğiniz tepkiler sizin 
tercihinizdir.
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i
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Anne ve babalara çağrı 
Anne ve babalar genç evlatlarının 
terapiye gitmelerine neden karşı çı-
karlar? Bazı anne ve babaların evlat-
larına şöyle söylediklerini biliyorum; 
"Yav senin ne işin var psikologda?" ya 
da "Gel bana anlat derdini, ben sana 
psikologdan daha iyi yardım ederim" 
ya da "Deli misin sen psikoloğa 
gidiyorsun? Deliler oraya gider!" Uzar 
gider böylesi içi boş nasihatler. 

Anne ve babalar, size çağrımdır; önce 
kendi tutumlarınızı gözden geçirin 
ve bunlarla yüzleşin! İsviçre’de 2018 
yılında intihar eden insan sayısı 
1600’ün üzerinde olarak açıklan-
dı. Bunun yarısı, yaşları 15 ile 29 
arasında olan insanlar. Bu gençlerin 
büyük bir kısmı uzman yardımı alsa 
ya da alabilse bu rakam çok aşağıya 

düşecektir. Yaşanılan bu ölümlere 
sizler çare olabiliyor musunuz? 

O halde olması gereken bera-
ber ortak akılda ve duyguda 
çalışabileceğiniz uzman 

insanlarla yakınlaşıp tanış-
mak ve destek almaktır.

Anne babalar hiçbir 
zaman kötü niyet-
li değildirler ancak 

evlatlarını anlayabildikleri 
kadar destekleyebilirler. 

Bir genç danışan ebeveynle-
riyle iletişim zorluğunu şöyle 

tarif etmişti; "Anne ve babamla 
asla aynı fikirde olamadık, 

onların yaşam kaygıları ile benim 
kaygılarım asla aynı çizgide buluş-
madı. Onların hayatla ilgili gerçek-
likleriyle benim gerçekliğim farklı 
zeminler üzerine kuruluydu. Onlar 
ayrı koşullarda büyümüşler ve 

farklı tutum ve davranışlar içselleş-
tirmişlerdi. Benim koşullarım burada 
ki gerçeklikler üzerine kuruluydu. 
Mesela parayla kurduğumuz ilişki 
ve paraya verilen değer duygusu 
asla uyuşmadı. Yaşamımdaki önemli 
ve beni etkileyen olayları ailemle 
paylaşmak istediğimde, destek 
almak yerine, geçiştirici ve beni bir 
şey bilmeyen ve anlamayan olarak 
görmelerinden dolayı artık kendimi 
geri çekmeye başladım. Bundan 
dolayı da kendimi onlara anlatmaya 
gerek de duymadım artık." 

"Psikoterapistlerin varlığı 
güven duygusu veriyor" 
İnsanların unuttukları en önemli 
husus şu bence; herkesin bir varoluş 
biçimi ve bu bağlamda da birer hayat 
hikayesi var. Bizim ekolün en çok 
vurguladığı bir konudur bu; "Her in-
san yaşadığı koşullarının ürünüdür". 
Yaşadığımız bir çok durum bazen 
bizim tercih etmediğimiz ve içinde 
yaşamak zorunda bırakıldığımız 
koşullardır. İçinde bulunduğunuz ko-
şullar, zaman, mekân toplum, sistem 
ve toplumsal evrensel ruh durumu 
her şeyi belirliyor. Ve bütün bunların 
hepsi bizim irademizin dışında geliş-
tiğine şahit oluyoruz. Kendi irademi 
bir yere kadar kullanabiliyorum. 

Bu koşullar içinde insanların en çok 
debelleştiği mesele yalnızlık mese-
lesidir. Her insan bir yere kadar bu 
içsel yalnızlığıyla baş edebilir. Bazıları 
kendi içinde öteki ile iletişim kurarak 
içsel konuşmalarla bu yalnızlıkla 
baş edebiliyor. Ama bir süre sonra 
bir ötekine ihtiyaç duyuyor insan. 
Derdinin bilinmesini ve anlaşılmasını 
istiyor. Duygulu ve hissiyatları güçlü 
insanlar bunlara ihtiyaç duyarlar. An-
cak temel engel güvensizlik duygu-
sudur. İnsan güvenebileceğine der-
dini dökmek ister. Bu bağlamda biz 
psikoterapistlerin varlığı insanların 
çoğuna güven duygusu verebiliyor. 
Konuşacağı ve içini dökeceği konula-
rın o iki kişi arasında kalacağını bilir 
gelen kişi. Bundan dolayı insan evladı 
dertlerinin üzerinden dermanını ya 
da iyileşmeyi arar. Kalbinin sesini 
dinleyerek ileriye doğru yol almalıdır 
insan. Terapide bu yolda refakat 
vardır. Terapi onların hayatlarına 
müdahale etmek değildir. Daha çok 
yol gösterip yola gidecek olanların 
kendileri olduklarını göstermektir. 

İnsanlar yanlış yapmaktan kor-
kuyorlar ya da korkutulmuşlar. 
Yanlış yapmadan doğruyu bulmak 
mümkün olmadığına göre terapide 
hayatla ilgili yaşanılan üzüntüleri, 
hayal kırıklıklarını, hüznü paylaşarak 
umuda kanat çırpmak gerekliliği 
üzerine konuşmak iyi bir eylemdir. 

Her şey biz insanlar için. Evrenle 
uyum içinde yaşayarak her şeyin 
gelip geçici olduğunu unutmayınız. 
Eyleminiz umudunuz olsun.
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Sürdürülebilir moda, 
üretim aşamasında 

çevreyi tahrip etmeyen, 
çalışanlar için daha kaliteli 
ve güvenli çalışma ortamı 

sunan, ortaya çıkarılan 
ürünlerin daha sağlam, 

kaliteli, uzun ömürlü 
ve geri dönüşümünün 

mümkün olduğu bir moda 
anlayışı olarak ifade 

ediliyor. Amaç; moda 
yoluyla çevreye verilen 

zararı en aza indiririrken, 
sosyal katkıyı maksimuma 

çıkarmak.

Dünya genelinde 
sürdürülebilirlik bilinci 

artarken, bilinçli tüketiciler 
olarak bizlerin de 

yapabileceği pek çok şey 
mevcut. Yapabileceğimiz 

bazı şeyler şöyle;

ÇEVRECİ
KALABİLMEK
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İkinci el ürünlere şans vermek 
Değerini kaybetmemiş, kullanılabilir 

durumda olan ancak sahibi tarafından 
artık kullanılmak istenmeyen ürünleri 
yeniden kullanıma kazandırabiliriz. Bu 

büyükannenizin çeyizinden kalma vintage 
bir hırka da olabilir, ikinci el dükkanlarında 
satılan başka bir ürün de. Anısı ve hikayesi 

olan eşyalar her daim moda!

Sürdürülebilir 
markaları tercih etmek

Çevreye duyarlı, çalışanların haklarına 
saygılı, doğal hammaddeler ve geri 

dönüştürülmüş materyaller kullanmaktan 
çekinmeyen markaları tercih etmek, 
hem sürdürülebilir moda anlayışına 
sahip kuruluşların ve girişimcilerin 

önünü açacak, hem de diğer markaların 
kendilerine çekidüzen vermesine sebep 

olacaktır. Biz de toksik boyalar ve doğada 
çözünmeyen polyester, naylon gibi sentetik 

iplikler içermeyen kıyafetlerimizi yıllarca 
keyifle ve sağlıkla giymenin tadını çıkarırız.

Etiketleri iyi okumak
Nasıl ki yiyecek, içecek alışverişi yaparken 
içerik listesine bakıyoruz, tekstil alışverişi 

yaparken de alacağımız ürünün etiketini 
iyi okumak önem taşıyor. Üretim yeri Çin, 

Hindistan, Vietnam, Bangladeş vb. olan ve 
sentetik malzemeler kullanılmış, kimyasal 

işlem görmüş ürünleri tercih etmemeye 
özen göstermeliyiz. Üretiminde bu hataları 

yapan firmalarla yollarımızı ayırmalıyız.

Var olanı korumak
İlk yapılacak olan, elimizdeki 

kıyafetleri mümkün olan en uzun 
süre değerlendirmek olacaktır. 

Kullanma talimatlarını iyi okumalı, 
hor kullanmadan, yıpratmaktan 

kaçınarak kullanmalıyız. Düğmesi 
kopan, fermuarı patlayan ürünleri 

hemen çöpe atmak yerine 
tadilat ettirerek hem kullanım 

ömrünü uzatmış, hem de 
yenisini satın almayarak 

tasarruf etmiş oluruz.

Aynı 
kıyafetleri 
giymekten 

çekinmemek
Çoğu insanda, 

özellikle davetlerde giyilen 
kıyafetler söz konusu olduğunda, 

"bir giydiğimi bir daha giymemeliyim/
giyemem” gibi garip bir düşünce var. 

Hâlbuki böyle bir gereklilik yok, ayıp da 
değil, utanılacak bir şey de değil. Hatta 
ünlüler arasında yayılan Green Carpet 

Challenge sayesinde kırmızı halıda bile 
aynı kıyafetlerin farklı davetlerde giyildiğine 
şahit oluyoruz. Dünyanın gözü üzerlerinde 

olan insanlar hiç çekinmeden bunu 
yapabiliyorsa, biz de pekâlâ yapabiliriz.

İleri dönüşüm yapmak
Elimizdeki kıyafet artık tamir 

olamayacak, kurtarılamayacak hale 
geldiyse, ondan vazgeçmeden önce 

onu dönüştürmeyi denemeliyiz. 
Rengi solmuş pamuklu 

tişörtlerden toz bezi yapmak, 
yırtılmış kot pantolonları şorta 

dönüştürüp artan kumaşlardan 
cüzdan dikmek, yırtılmış/delinmiş 

çorapların bilek kısmındaki lastikten 
saç tokası yaratmak 

gibi çözümlerle hem 
çöpünüzü doldurmamış, 

hem de kendi 
tasarımınız olan 

yepyeni ürünlere sahip 
olmuş olursunuz.
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Volkswagen elektrikli otomobillerden 
oluşan ID model ailesine büyük bir 
SUV modeli eklemeye hazırlanıyor. Seri 

üretim versiyonu 2021 yılında öncelikli olarak 
Çin pazarında satışa sunulması planlanan 
ID ROOMZZ konsepti, hem iş hem de aile 
kullanımına uygun çok yönlü bir araç olarak 
lanse ediliyor. 5 metrelik SUV segmentine dahil 
olan konseptte kayar yan kapılara yer verilmiş.

Geleceğin IQ DRIVE sistemlerini bir araya 
getirdiği açıklanan ID ROOMZZ, seviye 4 otonom 
sürüş sistemleri, üst düzey konfor donanımları 
ve interaktif ışık teknolojileriyle donatılmış. 
Otomobil tam otomatik sürüş modundayken, 
koltuklar salon benzeri bir atmosfer sağlamak 
için 25 derece içe döndürülebiliyor. Ayrıca 
otomatik sürüş esnasında ID. Pilot Relax modu, 
her yolcunun koltuğunu kendi ihtiyaçlarına göre 
ayrı ayrı ayarlamasına da imkan tanıyor. 

ID ROOMZZ'un iç mekanında kullanılan 
malzemeler de sıra dışı. Koltuk kılıfları 
yenilenebilir bir hammaddeden oluşan 
AppleSkin'den yapılmış. Kapı panellerinin "ID. 
Light" alanlarında ise özel işlenmiş ahşap 
kaplamalar kullanılmış. CleanAir sistemi de 
ortam havası olmasa bile araç içindeki havanın 
temiz kalmasını sağlamak için aktif bir filtre 
sistemi kullanıyor.

Dört tekerlekten çekişli bir otomobil olan ID 
ROOMZZ, 82 kWh batarya ile 450 km (WLTP) 
menzil sunuyor. Bataryaları 150 kW (DC) hızlı şarj 
sistemi ile yarım saatte % 80'lik doluluğa ulaşan 
konseptin iki elektrikli motoru, 225 KW/306 bg 
sistem gücü üretiyor. 6.6 saniyede 100 km/s hıza 
ulaşabilen ID ROOMZZ konseptinin maksimum 
hızı ise 180 km/s olarak sınırlandırılmış. 
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Uzunluğu 4.655 mm, genişliği 2.240 
mm, yüksekliği 1.600 mm ve din-
gil mesafesi 3.100 mm olan 19_19 
Concept, geniş cam alanlara sahip 
kabarcık formuyla dikkat çekiyor. 
Citroën, konsepti aerodinamik açıdan 
mümkün olan en üst seviyeye taşı-
mak için özel bir çaba sarf etmiş. Bu 
noktada tasarımın her aşamasındaki 
amaç, otomobilin gövdesindeki hava 
akımlarını optimize ederken rüzgârın 
sürtünmesini azaltmak olmuş. 

Citroën mühendisleri, bu otomobilde 
sürücü ve beraberindeki yolculara her-
hangi bir kısıtlama olmadan adeta yol 
üzerinde uçuyormuş hissi veren ve yola 
hâkim benzersiz bir sürüş yaratmayı 
amaçlamışlar.

930 mm çapında ve 255/30 R 30 
ebadındaki lastikler sıra dışı bir tasa-
rımla dikkat çekiyor. Devasa boyuttaki 
tekerlekler 19_19 Concept’e heybetli 
bir görünüm kazandırırken otomo-
bilin tamamen özgün tasarımına da 
destekliyor. 

19_19 Concept, süspansiyon konforun-
daki 100 yıllık bilgi birikimi ve deneyi-
min gelmiş olduğu en son noktayı da 
gözler önüne seriyor. 

0’dan 100 km/s hıza sadece 5 saniyede 
ulaşan 19_19 Concept 200 km/s mak-
simum hıza imkân tanıyor. 

CİTROEN'DEN SIRA DIŞI 
BİR KONSEPT

Citroen, 19_19 
adındaki sıra dışı 

konseptini duyurdu. 
Rahat, konforlu ve 

geniş bir ulaşım vaat 
eden 19_19 Concept, 

havacılık dünyasından 
ilham alınarak 

tasarlanmış.
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L
ig genelinde büyük bir puan farkı ile ipi göğüsle-
yen Young Boys, 32 yıllık Basel saltanatına da son 
vererek 11. şampiyonluğunu aldı. Youg Boys en 
son 1985-86 sezonunda şampiyonluk sevincini 

yaşamıştı. Takım, yeni sezonda şampiyonlar liginde 
İsviçre’yi temsil edecek. 

FC Basel ise ligi ikincilikle bitirirken, şampiyonlar ligine 
girebilmek için 2 ön eleme oynayacak. 

FC Lugano ligi üçüncülük, FC Thun ise dördüncülük-
le tamamladı. Bu takımlar İsviçre’yi kupa 2’de temsil 
edecekler. 

Diğer taraftan İsviçre’nin köklü kulüplerinden Grass-
hoppers takımı ligi son sırada bitirerek bir alt lig olan 
Challenge League düştü.

Statü gereği Challenge League’ni ikinci sırada tamamla-

yan FC Aarau takımı ile Raiffeisen Süper League do-
kuzuncu sırada tamamlayan Fcs Neuchâtel Xamax 
takımı arasında, toplam 2 maç üzerinde oynanan ba-
raj maçlarında tam anlamı ile gol düellosu yaşandı

İlk maçı deplasmanda 0-4 gibi farklı bir skorla 
kazanan FC Aarau takımı, 3 gün sonra kendi evinde 
aynı skorla Fcs Neuchâtel Xamax’a yenildi. Uzat-
malarda gol sesi çıkmayınca, seri penaltı vuruş-
larının sonucu tayin edilen maçta gülen taraf Fcs 
Neuchâtel Xamax takımı oldu.

Böylece FC Aarau takımı, avcunun içinde olan 
Raiffeisen Süper League şansını değerlendiremedi. 
Özellikle ligin ikinci yarısında göstermiş olduğu 
performans gerçekten takdire değerdi. Ancak bu 
çaba finale çıkmaya yetmedi.

Sp
or

İsviçre Ligleri’nden Kısa Kısa...

Mustafa Aktaş
Eski Futbolcu

m.aktasch@gmail.com

Uzun bir aradan sonra 
Şampiyon: Young Boys
İsviçre Süper Ligi'nin 2018-2019 sezonu şampiyonu Youngs Boys oldu. 
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FC Basel'de
sular bir türlü 
durulmuyor

FC Aarau takımında, benim 
de yakınen tanıdığım Türkiye 
kökenli oyuncu Varol Taşar 
bu sezon takımına 11 gol ve 8 
asistlik ile önemli bir katkıda 
bulundu.

Yıl içinde FC Servette takı-
mı ile yeni sözleşme yapan 
Varol Taşar’ın, Raiffeisen Süper 
League’de de yeni başarılara 
imza atacağını düşünüyorum. 
Son 2 yıl içinde takım içinde 
göstermiş olduğu performansı 
ve gelişimi gerçekten takdire 
değerdi.

Varol Taşar 

Massimo Ceccaroni

Ligde alınan başarısız sonuçların 
ardından İsviçre kupasını müzesine 
götüren, bir nebze olsun sezonu boş 
geçirmeyip bununla yetinen kırmızı 
mavili ekip, ulusal basına yansıyan 
haberlerle gündeme geldi. 

Takımın alt yapı koordinatörü Mas-
simo Ceccaroni, alt yapıda oynayan 
oyuncuların ailelerinden aldığı yasal 
olmayan paralarla ilgili olarak 
İsviçre futbol camiasının konuşulan 
ismi oldu.

Bununla ilgili olarak, özellikle FC 
Basel’in alt yapısında oynayan 
Türkiye kökenli oyunculardan ve 
ailelerinden buna benzer şikayet ve 
yakarışlara bizzat kendim de şahit 
oldum. Bu durumun sonunda ulusal 
basına yansımış olması iyi oldu. 

Yıllarca Türkiye kökenli oyuncuların 
ikinci-üçüncü sınıf muamelesi gör-
düğü, her daim önlerinin kesildiği 
bir kulüp olan FC Basel, bu pisliği 
nasıl temizleyecek doğrusu çok me-
rak ediyorum. Haksız yere kulüpten 
uzaklaştırılan, hakkı olduğu halde 
oynatılmayan birçok genç oldu. 
Yıllar içerisinde birçok kez şahit 
olduğum olayları anlatsam inanın 
bir kitap olur.

En son bu 
yıl U18 
takımında, 
Türkiye 
kökenli 

oyuncu Bersan Gökpınar’a yapılan 
haksızlık pes dedirtecek cinstendi 
mesela. Sezonun ilk yarısında U18 
takımının yıldızı olan bu oyuncu, 
takıma olağan üstü katkılar sundu. 
Bir maçta aldığı darbe neticesin-
de yaşadığı 4 haftalık sakatlığın 
ardından tekrar aynı performansla 
dönmesine rağmen, "bu sezon 
itibarı ile, gelecek sezon takımda 
düşünülmediği" söylenerek takım-
dan uzaklaştırıldı. 

Antrenörü olan Alex Frei’ın da 
sessiz kaldığı bu duruma karar 
veren kişiler, Massimo Ceccaroni ile 
yardımcısı Toni Membrino idi. Bu iki 
isim hakkındaki iddialar gerçek-
ten yenilir yutulur cinsten şeyler 
değil. Önümüzdeki günlerde bu iki 
isim ile ilgili gelişmeleri merakla 
bekliyorum. 

FC Basel alt yapılarında oynayan 
hiçbir çocuk mutlu değil. Yeteneğin 
ve çalışmanın değer bulmadığı, 
sadece Massimo Ceccaroni ile 
yardımcısı Toni Membrino ile iyi iliş-
kileri olan ailelerin çocuklarının ön 
plana çıktığı bu futbol anlayışında, 
FC Basel’in alt yapısında yıllardır iyi 
oyuncuların çıkmamasının nedeni 
başka ne olabilir ki?

FC Basel yöneticilerinin bu konuları 
gözden geçirmelerini diliyorum.

Alex Frei Bersan Gökpınar
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1983

Bern Şehri 

1848'den bu yana İsviçre’nin başkenti olan 
Bern şehri (Old Town), Avrupa'nın en iyi 
korunmuş Ortaçağ şehirlerinden biridir. 

Bölgede bulunan Aare Nehri, İsviçre'nin en 
büyük dördüncü şehri olan Bern’i U şeklinde 
sarar. Bern köprüleri, tarihi çeşmeleri, saat 

kulesi ve evleri ile ünlüdür. Parlamento binası 
görülmeye değer tarihi binalardandır. Binanın 
önündeki meydanda, İsviçre‘nin 26 kantonunu 
simgeleyen 26 fıskiye düzeneği bulunmaktadır. 

Kültür Mirası Listesi‘ne 
alınma tarihi 1983

St. Gallen Benedict Manastırı 

719 yılında kurulan Manastır, 1805'teki 
laikleşmeye kadar Batı'nın önemli bir kültür 

merkeziymiş. Buradaki kütüphane ve arşivler, 
Ortaçağ’ın değerli elyazmaları koleksiyonuna 

ev sahipliği yaparken, Barok tarzındaki mimari 
özellikler buraya ayrı bir hava katmış.

1983

Müstair St. John Benedikt Manastırı 

Şarlman Hanedanlığı‘nın mimarisine ve resim 
sanatına en uyumlu binalar arasında yer alan 
John Benedikt Manastırı'nın, 780'li yıllarda 

Şarlman'ın emriyle Chur Piskoposu tarafından 
kurulduğu tahmin edilmektedir. Alp Dağlarında 
Val Müstair geçidinde yer alan bu yapı, 9'uncu 
yüzyılın başlarında Benediktlerin resmi kilisesi 
iken, 1163 yılında manastır haline getirilmiştir. 

2016

Le Corbusier'in Mimarı Çalışması 

Dünya Mirası Alanı, Mimar Le Corbusier tarafından 
tasarlanan 17 binadan oluşuyor. Binalar, 20’inci 
yüzyılda modanın toplumun ihtiyaçlarına cevap 

verilebilmesini sağlayan yeni çözümler icat 
etmenin zorunluluklarını göstermektedir.

2011

Tarih Öncesi Kazık Evler

Tarih Öncesi Kazık Evler, M.Ö. 5000 - M.Ö. 500 
yılları arasında Alpler’de ve çevresindeki göllerin, 
nehirlerin veya sulak alanların kenarlarında inşa 
edilmiş bir dizi tarih öncesi yerleşim yerleridir. 
Bazı bölgelerde yürütülen kazılar, Alplerin ve 
Avrupa’nın Neolitik Çağ ile Bronz Çağı’ndaki 
yaşam hakkında fikir veriyor. Buralarda, ilk 
toplulukların çevreleriyle nasıl etkileşime 

girdiklerini gösteren kanıtlar ortaya çıkarılmıştır. 

2009

La Chaux-de-Fonds / Le Locle

Dünyadaki saat yapımınındoğum yeri olarak bilinen 
La Chaux-de-Fonds ve Le Locle ikiz şehirler, sokak 
dizilimi, satranç tahtası gibi paralel çizgiler üzerine 
kuruludur. İsviçre için sıra dışı olan bu planlamada 
çizgilerin ucu açık bırakılırken, evler ve atölyeler 
iç içe yer almaktadır. Aynı zamanda bu şehirler 
İsviçre'deki Jugendstil (Genç sanat) akımının da 

birer merkezidirler. 

İsviçre'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil olan 12 ayrı mekan bulunuyor. 
Tarihi özellikte olan bu mekanlar, listeye dahil olma sıralamalarına göre şöyle;

Dünya Kültür Mirası Listesi’nde Bulunan 
İsviçre Mekânları
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2000

2008

Bellinzona Kaleleri 

Alpler’in İtalya’ya açılan kapısı olarak 
tanımlanan Bellizona bölgesi, UNESCO Dünya 

Mirası listesinde bulunan, Castelgrande, 
Castello di Montebello ve Castello di Sasso 

Çorbaro isimli 3 kalesi ile meşhurdur. 
Ortaçağ’a kadar uzanan bu yapılar bitişik kale 

duvarlarından oluşuyor.

Rhaetian Demiryolu

Rhaetian Demiryolu, iki geçit boyunca İsviçre 
Alplerini geçen iki tarihi demiryolu hattını bir 
araya getirir. 67 km uzunluğunda olan Albula 
hattı, 42 tünel geçidi, 114 viyadük ve köprü 

etkileyici bir görüntü sunar. 61 km uzunluğundaki 
Bernina hattında ise 13 tünel ve geçit ile 52 

viyadük ve köprü bulunuyor. "Dünyanın en yavaş 
ilerleyen hızlı treni" unvanına sahip olan "Glacier 

Express" bu demiryolunun en popüler trenidir 
ve bu tren, Alpler‘in iki önemli merkezi olan St. 

Moritz ve Zermatt'ı birbirine bağlar.

2001

2008

Aletsch Buzulu

Burası; Eiger, Monch ve Jungfrau dağlarının 
bulunduğu bölgeyi kapsıyor. Büyük Aletsch Buzulu 

dağlarının bulunduğu 824 km²'lik alan, Alplerin 
en büyük bitişik buzullu bölgesidir. Büyük Aletsch 
Buzulu'nun kaynağı 3800 m yükseklikte bulunan 

Jungfrau bölgesidir. Konkordiaplatz'daki 6 
km²'lik büyüklüğe sahip olan bu çok az eğimli buz 

alanı, üç koldan aşağıya akar.

Sardona 

Piz Sardona bölgesinin çevresinde yaklaşık 
300 km²'lik alanda, 250 ile 300 milyon yıllık 
bitki örtüsü katmanları mevcuttur. Bu bitki 

örtüsü, bölgedeki tektonik hareketlerin ve dağ 
oluşumlarının anlaşılmasına katkıda bulunuyor.

2003

2007

Monte San Giorgio

1097 metre yüksekliğinde ormanlık bir dağ olan 
Monte San Giorgio, Tessin Kantonu'nun güney 
kesiminde, Brusino Arsızio, Riva San Vitale ve 
Meride yerleşimleri arasında yer alıyor. Deniz 

yaşamının bilinen en iyi izlerini taşıyan bu 
bölgede, 200 milyon yıl öncesine ait kalıntılara 

ulaşıldı. Bölgede 1924'ten bu yana yapılan 
bilimsel çalışmalarda, çok sayıda balık, sürüngen, 

kabuklu hayvan ve böcek fosili bulundu.

Lavaux - Üzüm Şarabı Terasları 

Üzüm bağları ile çevrili olan Lavaux, İsviçre'nin 
Vaud Kantonu’na bağlı Lavaux-Oron bölgesinde 
yer alıyor. Lozan ve Vevey arasındaki Cenevre 

Gölü'nün dik yamaçları 40 km'nin üzerinde 
iken, Cenevre Gölü'nün kuzey kıyısı boyunca 

830 hektarlık asma bahçeler mevcuttur. 
Bu bağlar üzüm yetiştirmek için 11’inci 

yüzyılda kesişler tarafından ekilmiştir. Asma 
bahçelerinin Roma İmparatorluğu dönemine 
uzandığına ilişkin kaynaklar da bulunuyor.
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yor mu bilmiyor ve abisini bulmak için 
yollara düşüyor. Avrupa için geçerli bir 
pasaportu da yok. Gyllen bu anlamda 
üstün konumda ama William da 
arabalardan anlıyor, Kongo tarihini ve 
insanların davranışlarını çok daha iyi 
analiz edebiliyor.

Yolda karşılaştıkları eski hippinin 
kolayca ağına düşebilecek kadar naif 
olan Gyllen, hayatın zorlukları içinde 
pişmiş William ilk önce karşı kutup-
larda gibi görünseler de dost, yoldaş 
olmayı başarıyorlar. Yolun sonundaki 
hedefleri tam anlamıyla gerçekleşme-
se de ikisi de başladıklarından çok ayrı 
yerde olduklarının bilincindeler. Biri 
patchwork ailenin sorunlarıyla dolu 
iken, diğeri sınırlarını sıkı sıkıya kapat-
mış Avrupa’nın dışlayıcı mekanizma-
ları arasında var olmaya çalışıyor.

Bu ay gençlere ve genç kalanlara yö-
nelik iki film önerisi ile karşınızdayım. 

Roads filminin yönetmeni Sebastian 
Schiper, özellikle Victoria filmiyle 
zihinlerimizde yer edinmişti. Tek bir 
çekimde,140 dakika boyunca Berlin 
gecelerini anlatan film, 2015 yılında 
neredeyse fiziksel- anatomik bir et-
kiyle hepimizi büyülemişti. "Böyle bir 
film geçmişinden sonra insan daha ne 
anlatabilir?" diye düşünürken, Schiper 
yine arkadaşlık-dostluk temasını bu 
kez gerçekliğin sert kalıplarını es 
geçmeden anlatmaya kalkınca, tek 
çekim gibi formel bir cendere içinde 
bunu gerçekleştirmenin mümkün 
olamayacağını fark ediyor.

Fas'ta annesi ve üvey babası ile tatil 
yapan Gyllen (Fionn Whitehead), 

annesinin üvey babasının karşısında 
zayıflığına dayanamayarak, üvey 
babasının karavanına atlayıp bir an 
önce onlardan ve oralardan uzaklaş-
mak hedefiyle, Fransa'da yaşayan 
babasına doğru yola çıkıyor. Ancak 
araba stop ettiğinde tekrar nasıl 
çalıştırabileceğini bilemeyen Gyllen, 
William'ın (Stephane Bak) yardımıyla 
bu problemi aşıyor. 

William ise, kardeşinin en son Fran-
sa'da bir yerde olduğu bilgisine sahip. 
Ancak şimdi nerede, acaba hala yaşı-

Yönetmen Schiper, Buddyfilm diye-

bileceğimiz bir form içinde günü-

müzün sorunları karşısında gözünü 

kapatmaktan yana değil. Aksine bu 

formun gereklerinin dışına çıkarak, 

belki dramatik yapının yaralanmasını 

dahi göze alarak, Calais'te binlerce 

mültecinin trajedilerini es geçemiyor. 

İyi ki öyle yapıyor. Ve biz, yaşanan acı-

ların tanıklığının bile sağaltıcı etkisiyle 

dostluğun, yoldaşlığın önemini bir kez 

daha kavrıyoruz.

Roads

Yönetmen : Sebastian Schipper

Yapım Yılı : 2019

Ülke : Almanya

Türü : Dram, Komedi

Süre : 99 dakika

Oyuncular : Fionn Whitehead, Stéphane Bak, 
Ben Chaplin, Moritz Bleibtreu, Marie Burchard, Paul 
Brannigan

Fragman

Si
ne

m
a

54 15 Haziran 2019 / Sayı 70



Yoav (Tom Mercier), 3 yıllık 
zorunlu askerlik yaptığı İsrail'i 
arkasına bakmadan terk ederek 
soluğu Fransa'da alır. Artık bir 
kelime dahi İbranice konuşmak 
istememekte ve kendisini tama-
men Fransızca’ya ve sinonim-
lerine adamıştır. Sokaklarda 
dolaşırken devamlı olarak bu 
eşanlamları terennüm ederek, 
turistler gibi gördüğü her şeye 
hayranlıkla bakarak değil, kafası 
öne eğilmiş bir an önce buranın 
yerlisi olmaya çalışmaktadır.

Uzun uğraşlar sonucu bulduğu 
bir apartman dairesinde kendini 
biraz ısıtmak için sıcak suyun 
altına bıraktığı anda bütün eşya-
ları çalınır.

Artık çırıl çıplak kalmıştır. Mer-
diven sahanlığında, koridorlarda 
yardım çığlığına önce kimse bir 

kapıldığını fark eder. 

Hepimizin kafasındaki altmış-
ların Fransa'sından, yeni dalga 
akımından Jules ve Jim ya da 
Son Metro geçerken yönetmen 
Nadav Lapid; bu zamanların 
geride kaldığını, hatta hiç olma-
dığını, bu yanılsamanın sadece 
yeni gelenlerin kafasında yaşa-
dığını, artık ulusalcılığın ve kadın 
erkek ilişkilerinin yerini yeni 
cinsel yönelimlerin arayışların 
aldığını, ulusalcılığın diğerlerini 
reddetme, yok etme formuna 
ulaştığını usulca karakterleri 
üzerinden fısıldar.

Kendi ülkesini terk edip bir an 
önce geldiği ülkede kendine yeni 
bir kimlik edinmek isteyen Yoav 
kaçtığı milliyetçiliğin Fransa'da 
tekrar karşısına çıkması ile – bir 
göçmen olarak Marseille mar-

şını öğrenmek zorunda kalınca- 

buna olan tepkisini göster-

mekten kaçınmaz ama gelecek 

kurgusunun geçmişten bağımsız 

olamayacağını da kavrar. 

Bir pop şarkısı eşliğinde (Pink 

Martini; Sympathique) yaptıkları 

atış talimlerini anımsayan Yoav, 

eğlenceli ritimlerle ölüm arasın-

daki mesafeye kıstırılmıştır. 

Berlinale Film Festivali’nin 

büyük ödülü olan Altın Ayı'yı 

kazanan bu filmi okurlarıma 

öneriyorum.

tepki göstermese de, neredeyse 
donacakken, büyük bir fabrika-
törün oğlu olan Emile (Quentin 
Dolmaire) ve sevgilisi Charlotte 
(Louise Chevilotte) onu sarıp 
sarmalarlar. 

Emile yazar olmaya çalış-
maktadır ama anlatacak öykü 
bulmakta sıkıntı çekmektedir, 
Yoav ise parasızdır ve sorulma-
dan öykülerini anlatmaya başlar. 
Charlotte neredeyse sürekli bir 
hareket halinde olan Yoav'dan, 
erkekliğinden hem çekinir hem 
de ona doğru çekim gücüne 

Synonymes- Eşanlamlılar

Yönetmen : Nadav Lapid

Yapım Yılı : 2019

Ülke : Fransa, İsrail, Almanya

Türü : Dram

Süre : 2s 3dk

Oyuncular : Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte

Fragman
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Cumartesi

"Tango am See"de tüm bir öğleden sonra boyunca 
tam da gölde tango dansı yapabilirsiniz. 14:00’de 
yeni başlayanlar için ücretsiz bir kurs yer alıyor. 
Milonga 15:00’den 18:30’a kadar. Katılım ücretsiz. 

Yer: Rote Fabrik. Seestr. 395, Zürich
http://www.rotefabrik.ch

Gölde Tango

15 Haziran DANS

Perşembe

Perşembe Çarşamba

Cumartesi

İş çıkışınızın tadını Tonhalle Maag’da çıkarın. 
Bir sahne şairi konsere biraz mizahla başlar. 
Ardından bir piyanist Tonhalle orkestrası ile 
birlikte George Gershwin’den "Concerto in F"i 
seslendirir. 
Saat: 18:30. MAPS bürosu 30 ücretsiz bilet veriyor. 
044 415 65 89 veya maps@aoz.ch’dan bilgi 
alabilirsiniz..
Yer: Tonhalle Maag. Zahnradstr. 22, Zürich
http://www.tonhalle-orchester.ch

"Pop-up" triosu caz ve pop çalıyor. Bar servisi 19:30’dan 
itibaren. Konser 20:30. Giriş ücretsiz.

Yer: Rakete Bar im GZ Bachwiesen. Bachwiesenstr. 
40, Zürich
http://www.raketebar.ch

"Traumbild Ägypten" sergisi 1870’li yıllardan orijinal 
fotoğraflar sergilemekte. İki fotoğrafçı turistler için 
resimleri oluşturdu. 20.10 tarihine kadar. Sl-Pz 
10:00-17:00. Çr 10:00-20:00. Giriş N-Ausweis ve 
KulturLegi ile ücretsiz (18.- CHF yerine).

Yer: Museum Rietberg. Gablerstr. 15, Zürich

Tram 7 bis "Museum Rietberg". 

http://www.rietberg.ch

Opera Binası "Romeo und Julia" balesini, 
Sechseläutenplatz’da, canlı olarak beyaz perdeye 
yansıtıyor. Yere sermek için örtü, sandalye ve piknik 
yiyeceklerinizi yanınıza alarak bu manzaranın tadını 
çıkarın. Ön program 18:00’den itibaren. Bale 20:00. 
Giriş ücretsiz. 

Yer:Sechseläutenplatz. 
http://www.opernhaus.ch

Tonhalle’de Caz Konseri

Rietberg Müzesinde SergiCaz Konseri

Şehirdeki Sessizliği Keşfedin 
(23.06.-30.06)

Herkes İçin Bale

20 Haziran

27 Haziran 28 Haziran

22 HaziranKONSER

KONSER SERGİ

Cuma

Witikon bölgesi "KultourFest"e davet ediyor. 
Yetişkin, genç ve çocuklar 80’in üzerinde ücretsiz 
kültür etkinliğine katılabilirler. Etkinlikler her 
seferinde yaklaşık yarım saat sürüyor. Program 
www.kultourfest-witikon.ch internet sayfasında. 
15:00’dan itibaren. Katılım ücretsiz. 

Yer:KultourFEST Witikon. Am Oeschbrig 37, 
Zürich 
http://www.kultourfest-witikon.ch 

Witikon’da Festival

21 Haziran KÜLTÜR

Pazar

"Stilles Zürich" projesi şehirdeki sessizliği birlikte 
keşfetmeye davet ediyor. Bir hafta süresince 
meditasyonlar, sessiz yürüyüşler ve diğer etkinliklere 
ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Program: www.stilles-
zuerich.ch. Sl günü 25.06 Lindenhofplatz’da "Eye 
Contact Experience" etkinliği yer alıyor. 

Saat: 14:00-17:00. Katılım ücretsiz. 
http://www.stilles-zuerich.ch

23 Haziran
Çarşamba

"Upcycling" atölye çalışmasında yetişkin ve çocuklar, 
eski materyalleri kullanarak tasarımlar yapıyor 
ve dikiş dikiyorlar. Kumaş veya kağıt gibi kendi 
materyallerinizi getirin. Veya buradan da malzeme 
satın alabilirsiniz (2.50.- CHF’den başlayarak). Katılım 
ücretsiz. 
Saat:14:00-18:00

Yer: GZ Bachwiesen. Bachwiesenstr. 40, Zürich
http://gz-zh.ch/gz-bachwiesen

Eski Materyallerle Dikiş Dikmek

26 Haziran TASARIM

Pazar

GZ Hirzenbach sizleri kirpilerin dünyasını 
tanımaya davet ediyor. Bugün 10:00-13:00: 
Sunum, ardından kirpi yapılarının tanıtılması. 
25.06 Sl günü: Kirpilerin ayak izlerini sürmek. 
Katılım ücretsiz, bağış yapılabilir. 

Yer: GZ Hirzenbach. Grosswiesenstr. 176, Zürich
http://www.gz-zh.ch/gz-hirzenbach

Schwamendingen’de Kirpi

16 Haziran



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

www.haberpodium.ch
info@haberpodium.ch

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

AVANTAJLARINIZ
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Malzemeler: Yarım kg brokoli, 2 diş sarımsak, 1 patates, 

1 kereviz sapı, 3~4 su bardağı tavuk suyu, 2 yemek kaşığı 

zeytinyağı, yarım su bardağı cheddar peyniri, 1
 çay bardağı 

krema, tuz, karabiber

Hazırlanışı: Zeytinyağını tencerede ısıtın. Sarımsakları ve 

mini küp şeklinde doğradığınız patatesi ekleyip soteleyin. 

Mini çiçeklere ayırdığınız brokoliyi ve ince kıydığınız kereviz 

sapını ekleyip kavurmaya devam edin. Sebzeler yumuşa-

dıktan sonra üzerine 3 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 

kaynamaya bırakın. 

4-5 dakika kaynattıktan sonra el blenderi ile
 pürüzsüz 

oluncaya kadar çekin. 3-4 dakika kaynatın. 

Çorbanın kıvamına göre gerekiyorsa su ilave edin. 

Ocaktan almaya yakın cheddar peynirini, kremayı, tuz ve 

karabiberi ekleyip karıştırın. Bir taşım kaynattıktan sonra 

ocaktan alın. Sıcak servis yapın.

Peynirli B
rokoli 

Çorbası 
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Malzemeler: 4 patlıcan, 4 orta boy soğan

2 domates, yarım su bardağı (100 ml) sızma zeytinyağı, 2 yemek ka-

şığı toz şeker, 3 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 sarı biber, 1 

kırmızı biber, 2 dal taze kekik, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay 

kaşığı tuz, 1 çay kaşığı beyaz biber

Hazırlanışı: Patlıcanları alacalı soyun. Dolduracağınız yerinin kesiğini 

bıçakla yapıp yağda kızartın. 

Diğer yanda soğanı ince doğrayın. Zeytinyağının yarısını bir tavaya 

alın ve soğanları ekleyin. Orta ateşte pişirmeye başlayın. Soğan hafif 

yumuşayınca dilim dilim doğranmış sarımsağı, salçayı ve rendelen-

miş domatesi ekleyin. 

Soğanlar tamamen pişip suyunu çektikten sonra tuz, şeker, biber ve 

2 yemek kaşığı nar ekşisini ekleyin. Soğumaya bırakın. 

İçlerini doldurulacak şekilde patlıcanları açıp soğanla doldurun. Üzeri-

ne kalan nar ekşisini gezdirin. 

Sarı ve kırmızı biberleri, im
ambayıldıların üzerini süsleyecek şekilde 

doğrayıp yerleştirin. 160 dereceye ayarlanmış fırın
da pişirerek renk 

almasını sağlayın. 

İmambayıldıları fırı
ndan çıkarıp soğumaya bırakın. Üzerini taze kekik 

dallarıyla süsleyin. Bir tatlı kaşığıyla kalan sızma zeytinyağını üzerine 

gezdirip servis yapın.

Nar Ekşili İm
ambayıldı 

Malzemeler: 9 güllaç yaprağı, 1.5 kg süt, 2 su bardağı toz şeker, 1 paket 

vanilya

Üzeri için: 1 su bardağı doğranmış çilek, 2 yemek kaşığı ince çekilmiş 

Antep fıstığı

Hazırlanışı: Sütü orta boy bir tencereye koyup, şeker ve vanilyayı ekledikten 

sonra karıştırın. Orta ısılı ateşte, şeker eriyip, süt kaynayıncaya kadar pişirin.

Diğer tarafta, orta boy ve kenarları yüksek bir tepsiye 1 adet güllaç yaprağını 

serin. Üzerine kaynamış sütten yarım kepçe kadar dökün. 

Güllaç yaprağı yumuşamaya başlayınca ikiye katlayıp D şekli verin. Düz 

kenarından başlayarak rulo şeklinde sarın. Ruloyu gül şekli oluşturacak 

şekilde kendi etrafında çevirin.

 Gül şekli verdiğiniz güllacın şeklini bozmadan bir servis tabağına alın. Diğer 

güllaç yufkalarına da aynı işlemi uygulayın. 

Kalan sütü güllaçların üzerinde gezdirip yaprakların sütü iyice çekmesi için 

1 saat kadar bekletin. Üzerini çilek dilimleri ve ceviz içi ile süsleyerek servis 

yapın.

Meyveli Güllaç 
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de boğazımızdan iki lokma geçsin’ 
demiş. Kıvırcık saçlı kız annesine 
çantadaki tüm yemeği ve suyu 
yaşlı bir teyzeye verdiğini, çanta-
sının artık boş olduğunu söylemiş. 
Annesi minik kızına asla kızmamış, 
hatta yapmış olduğu iyilikten do-
layı onunla gurur duymuş. Karınları 
aç olan anne kız eve dönmek için 
yola koyulmuşlar. Güneş yerini 
hafifçe çiseleyen yağmur damlala-
rına bırakmış.

Ufak kız güneşe arkasını döndü-
ğünde gökkuşağının görkemli renk-
leriyle karşılaşmış. Sanki kırmızı 
renk maviyi, turuncu ise sarı rengi 
kucaklıyormuş. Kıvırcık saçlı kız 
ve annesi evlerine vardıklarında 
gördükleri karşısında şaşkına dön-
müşler. Eski, yıkılmakta olan hara-
be evlerinin yerinde beyaz boyalı, 
yepyeni, duvarları ışıl ışıl parlayan, 
bahçesi beyaz güllerle süslenmiş 
dev gibi bir ev varmış. İçerden ise 
mis gibi kokan yiyecek kokuları 
geliyormuş.

Sobanın üstünde kaynayan bir 
çorba, masanın üstünde ise 
ekmek, su ve göz kamaştırıcı dev 
gibi kızarmış bir tavuk duruyor-
muş. Kıvırcık saçlı kız ve annesi 
şaşkınlıkla olup biteni anlamaya 
çalışıyormuş. Ufak kızın yolda 
karşılaşmış olduğu yaşlı nine; içeri 
girmiş ve;

‘Küçük kız, sen bana, annene ve 
sana ait olan ekmeği ve suyu 
verdin. Bende senin bu iyiliğin 
karşısında sana kışın asla üşü-
meyeceğiniz evi ve bütün ömür 
yiyebileceğiniz kadar yiyecek he-
diye ediyorum. Her iyilik elbet bir 
gün karşılığını bulur güzel kızım’ 
demiş. Kıvırcık saçlı kız ve annesi 
sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.

olduğunda duvardaki gaz lambası-
nı söndürüp annesinin yanına yatıp 
orda uyuya kalırmış. Yeni bir gün 
daha güneşin ışıltısıyla aydınlanı-

vermiş.

Her sabah olduğu gibi kıvırcık 
saçlı kız ve annesi ormana 
odun toplamak için yola ko-
yulmuşlar. Ufak kız yürür-
ken yorulduğunu hissetmiş 
ve bir köşeye oturuvermiş. 
Yanında kırmızı tomurcuklu 

yer yer beyaz yaprakları 
açmış bir çiçek varmış. Eşi 

benzeri olmayan güzelliğe sahip 
çiçekle konuşmaya başlamış. 
‘Merhaba sevgili çiçek, şu önde 
yürüyen yaşlı hanım benim annem. 
Kışın soğuktan korunmak için 
odun topluyoruz. Evimiz oldukça 
eski… İçeriye her yerinden soğuk 
giriyor. Ne güzel seni saran bir 
toprak var. Senin evin derinliklere 
kök salmış, sen burada üşümüyor-
sun değil mi?.

Yolun sonundan ayakkabıları yır-
tılmış iki büklüm oldukça yaşlı bir 
nine güç bela yürümeye çalışıyor-
muş. Kıvırcık saçlı kızın yanında 
durup, ’Kızım karnım oldukça 
aç bir lokma ekmekle bir damla 
suyun var mı?’ diye sormuş. Ufak 
kız çantasını açmış, annesi ile 
kendisine anca yetecek ekmeğe 
ve suya bakmış. Eğer yemeğini 
verirse kendisi de annesi de aç 
kalacakmış. Yaşlı kadının gözlerine 
bakmış ve onun hakikaten oldukça 
aç olduğunu hissetmiş. Ekmeğini 
ve suyunu yaşlı kadına vermiş. Boş 
çantasını sırtına atıp annesine 
yetişmek için yola koyulmuş.

Ormana vardığında annesi bir 
köşede oturmuş, başını ağaca 
yaslamış kızını bekliyormuş. An-
nesi; ‘Canım kızım ver şu ekmeği 

Ülkenin birinde bir köy var-
mış. Köyün çıkışında yıkıl-
makta olan oldukça eski bir 

ev varmış. Evde minik bir kız ile 
yaşlı annesi yaşamaktaymış. Ufak 
kızın simsiyah upuzun kıvırcık be-
lini örten saçları varmış. Yaşamış 
olduğu köyde herkes ona kıvırcık 
saçlı kız diyormuş. Kıvırcık saçlı 
kız arkadaşlarıyla oynamak yerine, 
sabahları güneş doğmadan anne-
siyle beraber uyanır, kuru ekmek 
yer ve anne kız yemyeşil ağaçlarla 
kaplı ormana gitmek için uzunca 
bir yolu yürümeye başlarlarmış.

Kıvırcık saçlı kız, ormana git-
tiğinde oldukça mutlu olurmuş. 
Annesi odun toplarken o, kuşla-
rın cıvıltılarını dinler, renk renk 
çiçeklerin her birinin kokusunu 
derince içine çekermiş. Böcekleri 
kovalayıp, çiçeklerle dertleşen 
kıvırcık saçlı kız, akşam olduğunda 
sırtına birkaç parça odun yükler 
yola koyulurmuş. Babasını küçük 
yaşta kaybeden kıvırcık saçlı kız, 
annesine oldukça düşkünmüş. Gece 
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Geçen ayki bulmacamızın anahtar kelimesi: KADIN GREVİ

1 532 4ANAHTAR 
SÖZCÜK
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Resimdeki aktör Bir zeka oyunu

Bir mevsim Rutubet

Rusya'da bir 
ırmak

Helyum
(simge)

Katman Yavru, çocuk Kadın hükümdarBir nota

Seçme yarışı

Bir mikroskop 
camı

Çağ, devir Yabancı

Açık mor rengi

Bir bağlaç

Soylu

Uzaklık anlatır
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Peru plakası

Karışık renkli
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İçinde bulunan 

zamanBinek hayvanlara 
oturmaya yarayan 

nesne

Tabaklanmış 
ceylan derisi

Eskimoları 
kullandıkları ev 

Tedavi etmek Fiyat bindirimi Kuru soğuk

Sümer su 
tanrısı

Köpek

Halk

Şair

Toz durumuna 
getirilmiş tahıl

Kemik ucu Kamufle etmek

Argoda esrar Bir ilimiz

Demir yolu

Değer derecesi
Kiloamper 
(kısaca)

İğne yapraklı bir 
ağaç

Bir tür mürekkep 
balığı

Almanya plakası İçten

Kalın biçilmiş 
uzun tahta

Kahvaltıda yenilen 
bir yiyecek

Güney Afrika 
plakası

Tanrı Ekmek, nimet

Siyah Duyuru

Okur, okuyucu

Dikkatlice bakma Yüce, ulu

Akarsu yatağı

Kolay karşıtı

Bir bağlaç

Yanardağ 
püskürtüsü

İlim Cilve

Bir bağlaç
Eski bir 

tahıl ölçeği

Muğla ilçesi Romanya plakası

Dizi
Devlet büyükleri, 

ileri gelenler

1

3

4

5

2

6

7

8

9



Pınar Öğünç kendi içinin mutfağına 
geçiyor, kıvamlı öyküler hazırlıyor… 

Zamanı yakalıyor, anlıyor, hünerli bir 
dille anlatıyor.

Beterotu, günümüz Türkiyesi’nin 
aslından da fazlasını sunan fotoğraf 

kareleri. Muazzam bir gözlem 
heyecanının süzgecinden geçen 

hikâyeler.

Hazırlıksız yakalandığımız çok şey 
var, sevdiğin biri bindiği trenden 

inmeyebiliyor, kaldırımda yürürken 
bir kamyon ezebiliyor, bekler misin, 

tepesine yıldırım düşebiliyor. Bir 
bomba patlıyor, öldürmeyecek kadar 
uzakta. Ya da evin yıkılıyor, dümdüz, 

belki her şeyin yanıyor. Ya da âşık 
olduğun insan birden hayatından 

gidiyor, görünmez bir organın eksilmiş, 
çok sevmenle kalıyorsun. Ya da bir 

cinayete tanık oluyorsun, önünde 
oluyor her şey, kan pembe değil, tam 
kan rengi… Ölmüyorsun ama aynı da 

kalamıyorsun. O sabah bunları hiç 
bilmeden yüzünü yıkamışsın, aynaya 

bakmışsın.

Sevginin gücü neleri değiştirebilir? 

Kanatlı Ağaç, Yunan yazar Angeliki 
Darlasi’den sevginin gücü üzerine bir 

hikâye… 

Göz alabildiğine uzanan bir ovanın 
ortasında tek başına bir ağaç 

yaşamaktadır. Ağacın yalnızlığını 
ve kaderini değiştirecek ise mini 

minnacık bir kuştur. 

Ancak ağaç da küçük kuşun hayatını 
değiştirecektir. 

İris Samatzi’nin resimlediği, Fulya 
Koçak’ın Türkçeye çevirdiği bu 

masal ve mucizenin iç içe geçtiği, 
gülümseten hikâyeyi mutlaka 

okuyun. 

Aklımda Hep Sen Beterotu Kanatlı Ağaç

Kürşat Başar Pınar Öğünç Angeliki Darlasi

facebook/haber.podium

Evimden çok uzaktayım.

 Zaten benim evim var mıydı, gerçekte 
hiç oldu mu ondan da emin değilim. Tek 

bildiğim, herhalde tam da bu yüzden, 
kendi içimde bir ev kurduyum.

Türk edebiyatının en özgün seslerinden biri 
olan Kürşat Başar, Aklımda Hep Sen’de 

yine en iyi yaptığı şeyi yapıyor:

insanın hayat boyu içinde kalmak 
isteyeceği o anı, gerçek aşkın hikâyesini 

anlatıyor, kendine has üslubuyla aşka, 
ilişkilere dair yeni sorular soruyor.

 Aklımda Hep Sen günün birinde, seyahate 
çıkıyorum diyerek birdenbire evini, ailesini, 
küçük kızını terk edip kendisine bambaşka 

bir hayat kuran kayıp bir babanın bıraktığı 
büyük boşluğu nasıl doldurabileceğini 

bilemeyen Ebru’nun, bilinmeyen bir 
yere doğru çıktığı tren yolculuğunda 
anımsadıklarıyla, çocukluktan genç 

kızlığa evrilme, büyüme, yalan söylemeyi 
öğrenme, kendini arama, geçmişle 

hesaplaşma ve hayatının

ilk ve son gerçek aşkını bulma serüveni.
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