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Her 3 ayda bir yapmayı planladığımız bu 
buluşmalarla, burada yaşayan insanlarımızı; 
sağlık, eğitim, meslek, seçim-referandum, 
hukuk, entegrasyon vs. gibi konularda daha iyi 
bilgilendireceğimizi düşünüyoruz. 

"Yazar-Okur Buluşması'nın ilkini, Mehmet Meral 
ile 4 Mart- Pazar günü gerçekleştireceğiz. 
Mehmet Meral bu buluşmasında “Göç ve göçün 
psiko-sosyal sonuçları“ konulu bir sunum 
yapacak.

***

4 Mart Pazar günü Billag'a dair bir halk oylaması 
da yapılacak. SVP ve FDP tarafından “No Billag“ 
isimli bir inisiyatifle gündeme gelen konu, İsviçre 
medyasında bir hayli tartışıldı. No-Billag inisiyatifi, 
her hane tarafından ödenen yıllık 462 franklık 
zorunlu verginin kaldırılarak gönüllü ödemeye 
kavuşturulmasını öngörüyor. Bu, İsviçre devlet 
televizyonunun yanı sıra, yerel radyolara ve 
televizyonlara yapılan ödeneklerin zora düşeceği, 
çok sayıda gazetecinin işini kaybedeceği anlamına 
geliyor. Konuyu içerikte etraflıca işledik. 

Bağımsız ve çok sesli bir medya, özellikle biz 
göçmenlerin dileği. İsviçre'de yaşayan %23'lük 
göçmen dilim her ne kadar Billag ile ilgili oy 
kullanamayacak olsa da, bu durumdan her 
şekilde etkilenecek.

Bundan sonraki aşamada devlet televizyonlarında 
göçmenlerin daha fazla temsil edilmesi ve 
yapılacak olan programlarla göçmenlere dair ön 
yargıların kırılması temel dileğimiz.

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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İsviçre Gündemi

Mart ayında İsviçre'nin 5 ayrı bölgesinde Kanton 
ve Şehir seçimleri yapılacak. Bern, Glarus ve 
Obwalden- Nidwalden kantonlarında yapılacak 
olan seçimlerle kanton yönetimleri ile kanton 
parlamentoları belirlenecek. 

Diğer seçimler ise Zürich ve Winterthur 
şehirlerinde olacak. Bu şehirlerde, şehir 
yönetimleri ve şehir parlamentoları seçilecek.

Bu seçimlerde, özellikle de Bern Kantonu‘nda, 
Zürich ve Winterthur şehirlerinde birçok Türkiye 
kökenli aday da yarışıyor. İçerikte, bazı adaylara 
dair detayları okuyabilirsiniz.  

Oyunuzu mutlaka kullanın!

Bu dönemde, oy kullanma hakkı olanların oylarını 
kullanmaları oldukça önemli. Dileyenler adaylarla 
iletişime geçip destek sunabilirler ya da yardım 
talebinde bulunabilirler. 

Destek masası

HaberPodium desteği ile, Zürich ve Winterthur'da 
oy kullanmak için destek masaları oluşturuldu. 
Buralarda, oy formlarının nasıl doldurulması 
gerektiği ile ilgili yardımlar sunulacak. Oy 
kullanma konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler 
bu merkezlere gidebilirler.

İçerikte, bazı adaylara ve seçim masalarına dair 
detayları okuyabilirsiniz. 

***

HaberPodium olarak farklı bir çalışma başlattık. 
"Yazar-Okur Buluşması" isimli bu çalışma ile 
dergimizde yer alan ve kendi alanında uzman olan 
yazarlarımız okuyucuları ile bir araya gelecekler. 
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SVP ve FDP’ye göre, mecburi olan BIL-
LAG ödenekleri insanların karar özgür-
lüğünü engelliyor. Kazandıkları parayı 
nereye harcayacaklarına bireylerin kendi-
leri karar vermeli. Televizyon ve radyo için 
yıllık olarak talep edilen 462 Frank gerek-
siz. Mecburi olmamak kaydı ile, dileyen 
bu vergiyi gönüllü olarak da verebilir. 
Böylece maddi durumu iyi olmayanlar için 
bütçesel açıdan bir hafifleme olur. 

Her hane 462 Frank’ı özgürce harcayabi-
lirse, İsviçre'deki alım gücü ek olarak yıllık 
1,3 Milyar Frank artacaktır.

NO BILLAG inisiyatifçileri, İsviçre devlet 
radyo ve televizyonlarının reklam gelir-
leriyle ayakta durabileceklerini savunu-
yorlar.

NO BILLAG'a Hayır diyenler, 
radyo ve televizyon 
vergilerinin kaldırılması 
ile birlikte, tarafsız haber 
alma-verme özgürlüğünün 
kısıtlanacağını, özellikle de 
İtalyan, Fransız ve Retoroman 
kantonlarında yayın yapmanın 
imkansız hale geleceğini 
savunuyorlar. Buna göre, 
federal sistem dahilindeki 
azınlıkların sesi kesilirken, 
ülke televizyon ve radyolarının 
dört dilde yayın yapmaları 
tamamen ortadan kaldırılmış 
olacak. BILLAG vergileri ile, 
toplam 22 yerel radyo ile 13 
bölgesel televizyon kanalı 

destekleniyor. Bu desteğin 
ortadan kalkması ile, bu yayın 
organlarının kapanmakla karşı 
karşıya kalacakları ve medya 
alanında yoğun bir işsizlik 
durumunun ortaya çıkacağı 
ifade ediliyor.

Federal Hükümet ve 
Parlamento, oylamanın 
kabul edilmemesini 
öneriyor. Federal Hükümet, 
inisiyatifin kabul görmesi 
durumunda, İsviçre Devlet 
Radyo ve Televizyonu SRG'nin 
cirosunun yüzde 70'ini 
kaybedeceğini, bu kaybın 
kurumu yayın yapamaz hale 
getireceğini savunuyor.

Gü
nd

em

İnisiyatif ile, yıllık 462 Frank olan Radyo ve Televizyon yayın ver-
gilerinin kaldırılması talep ediliyor. Konu SVP ve FDP'nin gençlik 
kolları tarafından gündeme getirilmişti. 

BILLAG, günümüzde İsviçre Radyo ve Televizyon Kurumu SRG 
ve kamu yayını yapan yerel radyo ve televizyonların finansman 
yükünü taşıyor.

Şu an yürürlükte olan Radyo ve Televizyon Yasası ile, televizyon 
cihazı ve radyo kullanımına bakılmaksızın her ev, televizyon ve 
radyo vergisi olarak, yıllık 462 frank ödemek zorunda. 

İsviçre genelinde
4 Mart'ta, BILLAG 
ve 2021 Mali
Yönetmeliği
isimli iki konu
halkın oyuna
sunulacak.
Oylamalara dair
detaylar şöyle;

Oylama sorusu

"Radyo ve Televizyon ücretleri kaldırılsın Evet" halk oylamasını kabul ediyor musunuz?

Kim, 
ne 
diyor?

Hayır diyenlerin argümanlarıEvet diyenlerin argümanları
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Oylama sorusu

"16 Haziran 2017 tarihli, 2021 Mali 
Yönetmenliği" Federal Hükümet 
kararını kabul ediyor musunuz?“

Kim, 
ne diyor?

Evet diyenlerin argümanları

Evetçilere göre devlet, her iki vergi ile yıllık 
olarak yaklaşık 45 Milyar Frank'lık bir gelir 
elde ediyor. Devlet gelirinin %64,4'ü bu 
vergilerden oluşuyor. Sistemin saglıklı bir 
şeklide işlemesi ve ayakta kalması için bu 
oylamada evet denilmesi gerekiyor. 

İsviçre’de doğrudan alınan federal vergiler ile 
katma değer vergileri Federal Hükümet'in 
en önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Ancak 
Federal Hükümet'in bu vergileri alma hakkı 
2020 yılına kadar sınırlı tutuluyor. 2021 Mali 
Yönetmelik ile bu hakkın 2035 yılına kadar 
uzatılması talep ediliyor.

Hayır diyenlerin argümanları

Hayır kampanyasını yürüten küçük bir grup 
ise; Federal verginin kaldırılıp kantonlara söz 
hakkı verilmesini talep ediyor ve şöyle diyor: 
"Böylelikle her Kanton kendi vergi sistemini 
oluşturup, rekabet gücünü arttırabilir."

Federal Hükümet ve Parlamento, yeni mali 
yönetmenliğe dair olan bu yasa değişikliğinin 
kabul edilmesini öneriyor.

16 Haziran 2017 'de yapılan oylama tüm 
İsviçre'yi neredeyse ayağa kaldırmıştı. 
Tartışmalar onun üzerine yoğunlaştığı için, bu 
oylamanın kabul göreceğine kesin gözüyle 
bakılıyor. 

T
ek erkekler finalinde Hırvat 
Marin Čilić'i 3-2 yenen İsviç-
reli tenisçi Roger Federer, 
Avustralya Açık'ta 6. grand 

slam turnuvalarında 20. şampiyonlu-
ğunu elde etti. Yıldız tenisçi böylece, 
tarihin teklerde en fazla grand slam 
turnuvası kazanan erkek tenisçisi 
olarak kayıtlara geçti.

Federer bu son başarısı ile, tenis 
kariyerindeki 96'ncı tekler şampi-
yonluğunu da kazanmış oldu. Grand 
Slam'lerin yüzde 10'unu (200) tek 
başına kazanan Roger Federer, 
teniste adeta krallığını ilan etti.

İsviçreli tenisçi bugüne kadar, Avust-
ralya Açık'ta 6 şampiyonluk elde 
ederken, Wimbledon'da 8, ABD Açık'ta 
5, Fransa Açık'ta 1 kez mutlu sona 
erişti. 1981 Basel doğumlu olan yıldız 
tenisçi, tenis çevreleri tarafından tarihin 
gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu 
olarak değerlendiriliyor. 30 Grand Slam 
finalinde oynayan ilk oyuncu olma 
özelliğine  sahip olan Federer, 11 kez 
üst üste Grand Slam finali oynaya-
rak önemli bir rekora imza attı. Usta 
tenisçi, bu başarılarından dolayı 4 kez 
üst üste “Laureus World Sportsman of 
the Year” ödülü de kazandı.

Federer 
20. kez 

Grand Slam 
şampiyonu

Tarihte 10'dan fazla grand slam şampiyonluğu kazanan erkek tenisçilerin 
ilk 5'i şöyle sıralanıyor:

1. Roger Federer (İsviçre) 20

2. Rafael Nadal (İspanya) 16

3. Pete Sampras (ABD) 14

4. Roy Emerson (Avustralya) 12

5. Novak Djokovic (Sırbistan) 12



SVP ve FDP'nin gençlik kolla-
rının lanse ettiği NO BILLAG 
inisiyatifi ile Radyo ve Televiz-
yon vergilerinin kaldırılması 
talep ediliyor. Bu talep ilk etap-
ta çok cazip geliyor insanlara. 
"Neden boşu boşuna 462 
franlık bu vergiyi ödüyoruz?" 
diye soranlar çok. Özelikle de 
göçmenlerin büyük bir kısmı 
bu şekilde düşünüyor.

NO BILLAG inisiyatifçileri, 
İsviçre devlet radyo ve tele-
vizyonlarının reklam gelirle-
riyle ayakta durabileceklerini 
savunuyorlar.

NO BILLAG'a Hayır diyen-
ler ise, Radyo-Televizyon 
vergilerinin kaldırılması ile 
birlikte, objektif, tarafsız haber 
alma-verme özgürlüğünün 
kısıtlanacağını,özellikle de 

vizyonlarını ve radyolarını 
özelleştirme adımları atan ilk 
ülke olacak İsviçre. Bu durum, 
İsviçre'nin demokrasisine ve 
medya bağımsızlığına büyük 
bir darbe anlamına geliyor. 
Binlerce medya çalışanının işi 
ve bağımsız medya çalışması 
zora girecektir.

İsviçre Medya yapısına 
bakarsak, özellikle de yerel 
gazetelerin artık 2-3 özel şah-
sın-şirketin elinde olduğunu 
görürüz. TV ve yerel radyolar 
için bu henüz böyle değil. 
Bu inisiyatifin kabul edilme-
si durumunda bunun önü 
açılacak, Blocher gibi siyasi ve 
alım gücü yüksek olanlar için 
önemli fırsatlar oluşacaktır. 
Sonuçta da azınlıklar ve sivil 
toplum yapılanmaları aleyhine 
olan gelişmeler yaşanacak-
tır. Bu nedenle hep birlikte 
bu inisyatifi reddedip HAYIR 
diyelim!

gerektiğini düşünüyorum. 

Vergiler ile, devlete bağlı 
toplam 22 yerel radyo ile 13 
bölgesel televizyon kanalı 
destekleniyor şu an. Örneğin 
İsviçre'de ticari kar amacı 
gütmeden yayın yapan Raydo 
Lora, Raydo X, Rabe, Radio K 
gibi alternatif radyolar, özel 
müzik programlarının yanı 
sıra, yerel kültür ve yerel 
haberler için birçok farklı dilde 
yayınlar yapmaktadırlar. 

Medyada yer almayan ya da 
çok sınırlı şekilde yer alan 
herkese, kendilerini ifade et-
meleri için platformlar sunan 
bu radyolar, çalışmalarıyla 
çoğulcu bir toplumun varlığına 
ve devamına önemli katkılar 
sağlamaktadırlar.

Bağımsız medya çalışması 
tehlike altında

Bu inisyatifin kabul edilmesi 
ile, Avrupa'da devlet tele-

İtalyan, Fransız ve Retoroman 
kantonlarında yayın yapma-
nın imkansız hale geleceğini 
dillendiriyorlar. Buna göre, 
federal sistem dahilindeki 
azınlıkların sesi kesilirken, 
ülke televizyon ve radyolarının 
dört dilde yayın yapmaları 
tamamen ortadan kaldırılmış 
olacak.

İsviçre Devlet Televizyonu 
SRG yetkilileri, inisiyatifin 
kabul edilmesi ile birlikte, 
ışıklarını tamamen kapatacak-
ları tehlikesi ile karşı karşıya 
olduklarını söylüyorlar. SRG şu 
durumda sadece vergilerden 
sağlanan gelir kaynaklarıyla 
bağımsız yayınlar ve araştır-
malar yapabiliyor.

Yerel kurumlar ve yayınlar 
desteklenmeli

Ödenen vergilerin hakkını 
veren yerel kurumların ve 
yayınların desteklenmesi 

Edibe Gölgeli
Basel Kanton Milletvekili

edibe.goelgeli@gmail.com
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4 Mart’ta Zürich’te, 9 kişilik Şehir 
Hükümeti ile 125 kişilik Şehir 
Meclisi seçimleri yapılacak.

Seçim sistemi nasıl işliyor?
• Şehir Hükümeti (Stadtrat) üyeleri kişi olarak aday olurlar.
• Seçim formuna, seçmek istediğiniz isimlerden en fazla 9 kişiyi 
 yazabilirsiniz.
 Burada kaç isim yazacağınız konusunda bir alt sınır bulunmuyor. İsterseniz sadece bir isim de 

yazabilirsiniz. 
• Hükümet Başkanı (Stadtpräsident) seçiminde ise sadece bir kişiyi yazmalısınız. 
• Şehir Meclis üyelerinin (Gemeinderat) seçiminde, sadece yaşadığınız bölge (Kreis)
 için oy kullanabilirsiniz.

Seçimlerle ilgili Türkçe bilgi almak için: Tel: 031 919 09 88

İsviçre seçim sistemi seçmene oldukça geniş bir seçme özgürlüğü tanır.

1-  En basit yöntem, desteklediğiniz partinin listesini hiç değiştirmeden sandığa 
atmanızdır.

2- Desteklediğiniz partinin listesinden beğendiğiniz kişileri iki kere yazabilirsiniz. 
(Kumulieren)

3- Desteklediğiniz partinin listesine, başka partilerden beğendiğiniz isimleri de 
ekleyebilirsiniz.(Panaschieren) Ve bu isimleri iki kere yazabilirsiniz.

4- Boş bir listeye, değişik partilerden adayların isimlerini yazarak kendi listenizi 
oluşturabilirsiniz.

Bu seçimde, bölgel-
erden seçilebilecek 
Meclis üye sayısı 
yandaki gibidir.

Seçim Bölgesi
(Wahlkreis)

Seçilecek Milletvekili sayısı (Sitzanspruch)1+2
123

154+5
136

107+8
169

1610
1211

2212
9Toplam

125

Muammer Kurtulmuş 
Gemeinderat- (Şehir Meclisi)

adayı Kreis 3 

Daniel Leupi 
Stadtrat (Şehir Hükümeti) adayı

Karin Rykart
Stadtrat (Şehir Hükümeti) adayı

Oy Kullanmak İçin 
Destek Masası
4 Mart, Zürich şehir parlementosu seçimlerinde, 
oy formlarının nasıl doldurulması gerektiği ile 
ilgili destek masası oluşturuldu. Destek masasına 
dair detaylar şöyle;

Yer: Mozaik 
Kütüphanesi

Hardstrasse 35
8004 Zürich

16 Şubat Cuma      18.15-20.00 arası 

17 Şubat Cumartesi   14.00-16.00 arası

23 Şubat Cuma          18.15-20.00 arası

24 Şubat Cumartesi   14.00-16.00 arası

25 Şubat Pazar           13.00 -17.00 arası

2 Mart Cuma              18.15 -20.00 arası

3 Mart Cumartesi       14.00-16.00 arası
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Alternative Liste ZH

Facebook “f ” Logo
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CMYK / .eps

al-zh.ch

Ezgi Akyol  (Kreis 4 &5, bisher)

bewahren.
Unruhe

4.3.2018  AL-Liste 6Richard Wolff wieder in den Stadtrat.

E
zgi Akyol daha önce AL’den 
(Alternative Liste) Zürich Şehir 
Parlamentosu’nda yer alan 
bir isim. 4 Mart seçimlerinde 

yeniden aday olan Akyol, İsviçre’deki 
yaşamın, özellikle de işsizler, sosyal 
yardımla geçinenler, göçmenler, 
kadınlar ve çocuklar için giderek 
zorlaştığını ifade ediyor. Yeniden 
seçildiğinde bu alanlardaki çalışmalarını 
derinleştireceğini söyleyen Ezgi Akyol, 
eğitim alanında var olan eşitsizliğin 
giderilmesi için daha çok çaba 
harcanması gerektiğini düşünüyor. 

Akyol’un, Zürich’te yaşayan ve oy 
kullanma hakkı olmayan göçmenler için 
de talepleri bulunuyor ve göçmenlerin 
şehir yönetimi için oy kullanıp söz 
hakkına sahip olmaları ile ilgili daha 
yoğun çalışmalar yapmak istiyor.

Zürich
Seçimleri

4 Mart 
2018
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Ezgi Akyol 
4 Mart 
Seçimlerinde 
Yeniden 
Aday
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Muammer Kurtulmuş 4 Mart’ta yapılacak olan 
Zürich Şehir Hükümeti ile 125 kişilik Şehir 
Meclisi seçimlerinde aday. Yeşiller Partisi’n-
den aday olan Kurtulmuş, yaklaşık 2.5 yıldır 

Şehir Meclisi üyeliği yapıyor. Yeniden aday olan Mu-
ammer Kurtulmuş, Meclis üyeliği kapsamında son 1,5 
yıldır okul, entegrasyon, kültür ve spor ile ilgili olarak, 
Hükümet tasarılarının görüşülüp ön kararların alındığı 
komisyonda çalışıyor. 

Kurtulmuş adaylığına ilişkin gerekçelerini şöyle ifade 
ediyor; “Adaylık kararını vermemde en önemli etken-
lerden biri, göçmenlerin bu toplumun böyük bir kısmını 
oluşturmalarına karşın, İsviçre politik arenasında sayıca 
çok yetersiz temsil edilmeleri gerçeğidir. Göçmenler po-
litikanın en temel (olumsuz anlamda) tartışma konularını 
oluştururken, kendilerinin bu tartışmalarda aktif taraf 

ol(a)mamaları beni kişisel olarak hep rahatsız ediyordu. 
Politikaya girerken bu olumsuzluğa kişisel olarak  yanıt 
verme isteğim oldukça baskındı. 

“Eğitim alanında göçmen kökenli çocukların 
lehine çalışmalarım olacak.”

Kişisel olarak politikadaki temel ilgi alanlarım, 
Zürich’te okul sistemi ve entegrasyon alanındaki 
çalışmalardır. Özellikle göçmen çocuklar için neler 
yapılması gerektiği ile ilgili ciddi bir birikime sahip 
olduğumu düşünüyorum. Meclis üyeliğimi devam 
ettirebilirsem, eğitim alanında göçmen kökenli 
çocukların lehine atılacak adımlar konusunda bir rol 
oynayabileceğimi inanıyorum. Temel hedefim, göçmen 
çocuklarının eğitim sürecinde içinde bulundukları 
eşitsiz koşulların giderek azaltılmasıdır.”

“Göçmenler bu 
toplumun büyük 
bir kısmını 
oluşturmalarına 
karşın, politik 
arenada 
yetersiz temsil 
ediliyorlar.“

Muammer Kurtulmuş

13

Nesrin Ulu  (PdA)
Niyazi Erdem  (SP)
Murat Gediz  (FDP)

Zürich Şehir 
Parlamentosu'na aday 
olan diğer isimler şunlar;
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DENIZ
CETIN
in den Gemeinderat
SP Liste 1

www.liste-1.ch
Wahlen
Winterthur
4. März 2018

6. Bölge
Wülflingen

4. Bölge
Töss

5. Bölge
Veltheim

2. Bölge
Oberwinterthur

3. Bölge
Seen

7. Bölge
Mattenbach

1. Bölge
Stadt

Winterthur
Seçimleri
4 Mart 2018
4 Mart'ta Winterthur'da, 7 kişilik Şehir Hükümeti 
ile 60 kişilik Şehir Meclisi seçimleri yapılacak.

Uzun yıllardır İsviçre politik yaşamının içinde olan Deniz 
Çetin, 4 Mart 2018`de Winterthur Belediye Meclis 
Üyeliği için yapılacak olan seçimlerde Sosyal Demokrat 

Partisi (SP) listesinden aday. 

Seçmenlerinden destek bekleyen Deniz Çetin, adaylığı ile 

ilgili kararını şöyle ifade ediyor; "Amacım, sosyal olarak 

dezavantajlı durumda olan insanlar için, eğitimde fırsat 

eşitliği ve daha iyi bir entegrasyon olanağı yaratmak. Bunlar 

için mücadele edeceğim. Eğer İsviçre'de yaşayan göçmenler 

olarak eşit haklara sahip olmak istiyorsak, ilk müdahale 

etmemiz gereken alanlardan biri eğitim alanıdır. Haklarımızı 

ancak yerel yönetimlerde söz sahibi olarak elde edebiliriz. Bu 

nedenle oy kullanma hakkı olan herkesi sandığa gitmeye ve 

bizleri desteklemeye davet ediyorum."

Şehir Hükümeti (Stadtrat) 
üyeleri kişi olarak aday 
olurlar.

Seçim formuna, seçmek 
istediğiniz isimlerden en 
fazla 7 kişiyi yazabilirsiniz. 
Burada kaç isim 
yazacağınız konusunda 
bir alt sınır bulunmuyor. 
İsterseniz sadece bir isim 
de yazabilirsiniz. 

Hükümet Başkanı 
(Stadtpräsident) seçiminde 
ise sadece bir kişiyi 
yazmalısınız. 
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27 yıldır İsviçre'de yaşayan ve sağlık alanında 
çalışan Elif Kaylan: "Bu seçimlerde 
kazanırsam, özellikle de gençlere, 

okullarında ve meslek hayatlarında destek olmak 
istiyorum. Gençlerimiz bu konularda yeterince destek 
bulamıyorlar. Kimi zaman anne - babalar da yetersiz 
kalıyor. 

Üzerinde durduğum diğer bir konu ise; çocuklarından 
dolayı evde kalmak zorunda olan annelerin tekrar iş 
hayatına dönmeleri.

Bir anne olarak, gerekli imkanları sağlamak için 
uğraşacağım. Birlikte güçlüyüz ve başarabiliriz."

Belediye Başkanlığı için:  Christa Meier
Belediye Meclisi için:  Christa Meier, Nicolas Galladé, Yvonne Beutler (SP) ve Jürg Altwegg (Grüne) 

Elif Kaylan: «Winterthur Şehir Parlamen- 
tosu‘na SP Liste 1‘den adayım.»

Elif Kaylan

Oyunusu kullan rehperi: www.liste-1.ch/Wahlen2018 

«Artık Winterthur Parlamentosu‘nda 
yerimizi almanın zamanı geldi.

Şehir Parlamentosu’na girebilmemiz  
ve söz sahibi olabilmemiz için oylarınızı 
mutlaka kullanın!

4 Mart‘ta yapılacak olan seçimlere 
adayım ve Winterthur‘da yaşayan  
göçmenlerin sesi olmak istiyorum.  
Bu konuda, oy kullanma hakkı  
olanlardan destek bekliyorum.»

4 Mart 2018, Winterthur Şehir Meclisi seçimleri 

Elif Kaylan 
4 Mart 
Seçimlerinde 
SP adayı

Oy Kullanmak İçin 
Destek Masası
4 Mart, Winterthur şehir parlementosu 
seçimlerinde, oy formlarının nasıl doldurulması 
gerektiği ile ilgili destek masaları oluşturuldu. 
Destek masalarına dair detaylar şöyle;

17 Şubat Cumartesi 11.00 - 12.00 arası

20 Şubat Salı           15.00 - 16.00 arası

22 Şubat Perşembe  15.00 - 16.00 arası

24 Şubat Cumartesi 11.00 - 12.00 arası

27 Şubat Salı           15.00 - 16.00 arası

1 Mart Perşembe  15.00 - 16.00 arası

Yer: AD 
Consultancy

Tösstalstrasse 23 
8400 Winterthur
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Elif Kaylan Winterthur Parlementosun‘da 
SP Liste 1‘de adayım

Elif Kaylan

Belediye meclisleri: Christa Meier, Nicolas Galladé, Yvonne Beutler (SP) ve Jürg Altwegg (Grüne),  
Belediye başkanlığı için: Christa Meier

Oy kullanma rehberi: www.liste-1.ch/Wahlen2018 

Winterthur Parlementosun’da Artik 
yerimizi alma zamanı gelmiştir. 

Bizim Parlemento’da söz sahibi 
olmamız için mutlaka  
oylarınızı kullanın! 

4. Mart 2018’daki seçimlerde adayım.
Parlemento’da sizin sesiniz olmak
istiyorum. Desteklerinizi bekliyourum.
Ve hepinize simdi’den teşekür
ediyorum. Saygilarımla selamlıyorum!

Seçimler Winterthur‘da 4. Mart 2018



Bern Kantonu
25 Martta 

Sandık Başına 
Gidiyor

Bern Kantonu 
seçimleri 9 
seçim bölge-
sinden oluşuyor. 
Bölgelere ayrılmış 
belli sandalye sayısı 
bulunmakta. Örneğin, benim 
de bulunduğum Yeşiller 
listesinde (13 no’lu liste) aday 
oluğum Bern şehri, nüfusunun 
yüksek olmasından dolayı bir 
seçim bölgesini oluşturuyor. 
Bern şehrine ayrılan sandalye 
sayısı 20’dir. Bern Kanto-
nu’nun Fransızca konuşulan 
Jura Bölgesine 12 sandalye 
ayrılmıştır. En fazla aday Bern 

Evi Allemann (SP, yeni aday), 
Christoph Ammann (SP) und 
Christophe Gagnebin (SP’nin 
Jura adayı). İsimlerin boş 
listelere tek tek yazılması 
gerekiyor. 

Fransızca konuşulan Bern’in 
Jura bölgesine bir imtiyaz 
tanınıyor. Jura bölgesine 
adete bir sandalye ayrılmış. 
Karmaşık bir hesapla, Jura 
bölgesinde Hükümet adayının 
aldığı bir oy, Bern Kantonu’nun 
Almanca konuşulan kısmında 
alınan oyların 17 ile çarpılması 
ile elde edilir.

sandalye), BielSeeland (26 
sandalye). 

Tüm seçim bölgelerinden mü-
racaat eden adayların toplam 
sayısı 2111 kişi iken, bunların 
729’u kadın, 1382’si erkektir.

Hükümet adayları

Şu anda 7 kişilik Hükümet’te, 
sağın 4 bakanı, SP’in 2 ba-
kanı, Yeşiller’in ise 1 bakanı 
bulunuyor. Yeşiller’in 1 bakanı 
ile SP’in 1 bakanı tekrar aday 
olmayacaklarını açıkladılar. 
Bu nedenle onların yerine yeni 
adaylar yarışıyor; Christine 
Häsler (Yeşiller, yeni aday), 

şehrinde olduğu 
için, adaylar-
dan ortalama 

seçilme şansının 
en az olduğu yer Bern 

şehridir. Jura’daki adaylar 
arasında her 9 kişiden bir kişi 
seçilebilme şansına sahip-
ken, Bern şehrinde bu rakam 
17’den bir kişidir. 

Diger seçim bölgeleri ve 
sandalye sayısı ise şöyle; 
Oberland (17 sandalye), Thun 
(15 sandalye), Mittelland (28 
sandalye), Emmental (17 
sandalye), Oberaargau (25 

şeyden önce, Yeşiller ve SP’nin 

sandalye sayılarını yükselt-

meleri ileri süreç için bir umut 

kaynağı olacaktır. Yeşiller ve 

SP arasında, diğer küçük sol 

partilerle birlikte artık san-

dalyeler için liste birleşimi de 

bulunuyor. Tabi ki sağ ve orta 

partiler de kendi aralarında 

liste birleşimine gidiyorlar. 

değişme sağlanmış olunacak 
hem de bir psikolojik üstünlük 
elde edilecek. Başarıların elde 
edilme olanakları ve orandaki 
değişiklik ihtimali, Parlamen-
to’da bulunan orta partilerin 
desteği ile daha da artacak.

Halı hazırda Parlamento’da 
Yeşiller’in 16, SP’nin 33 
sandalyesi bulunuyor. Her 

Şu an itibarı ile gerek Kanton 
Parlamentosu’nda gerekse 
de Kanton Hükümeti’nde sağ 
çoğunluk hakim. Önümüzdeki 
seçimlerde bu sonucu değiş-
tirmek, Bern Kantonu’nun 
siyasi ve coğrafi yapısından 
dolayı pek de olanaklı değil. 
Ancak Yeşiller ve SP’nin san-
dalye sayılarını yükseltmeleri 
durumunda, hem oranda bir 

Kanton Bern, 
160 sandalyeli 

Parlamento 
(Grosser Rat) 

ve 7 kişiden 
oluşan Kanton 
Hükümeti için 

(Regierungsrat) 
25 Mart’ta 

sandık başına 
gidiyor. 

Yeşiller Partisi 
Bern Kanton Milletvekili
sancars@bluewin.ch

Haşim Sancar

Gü
nd

em
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Bern Kanton 
Parlamen-
tosu tüm 
direnişimize 
karşın büyük şirketlere 
160 milyon franklık bir vergi 
indirimi paketini Parlamen-
to’dan geçirdi. Daha önceki 
yazılarımda da belirttiğim gibi, 
sosyal yardım bütçesinde sağ 
ve orta partilerin de desteği ile 
%8 -%30 oranlarında (18-25 

yaşları arasın-
daki gençler ve F 

oturumlu ilticalar 
için) kısıtlamaya gidildi. 

Bu iki yasa, Parlamento’nun 
Mart 2018 oturumunda ikici 
görüşmede de böyle geçmesi 
ihtimaline karşı, ki bu kesin 
görünmekte, Yeşiller ve SP 
olarak iki yasaya karşı refe-
randuma gitme kararı aldık. 
Her iki konu için paralel olarak 

Tram Bern-Ostermundigen
Bern şehri ile Ostermundigen Belediyesi arasında şu anda 
toplu taşımacılığı otobüsler sağlıyor. Ancak, sabah ve akşam 
iş saatlerinde, otobüsler adeta balık konservesi gibi dolu 
oluyor. İlerdeki yıllarda bu durumu yürütebilme olanaksız 
görünmekte. Bunun için bit tramvay projesi geliştirildi ve her 
iki belediye, otobüsler yerine tramvayın gelmesi konusunda 
halk oylamasında evet dedi. Bern Kantonu da bütçesinden 
tramvay hattı için ekonomik katkıda bulunduğu için, sağ 
partiler (küçük bir iki sol partide dahil) tramvay hattına 
karşı çıkıp, konuyu referanduma götürüyorlar. Geleceğin 
toplu taşıma taşıtı olan tramvay, başta masraflı görünse de 
süreç içeresinde hem daha ekonomik hem daha fazla insan 
taşıyabiliyor hem de daha ekolojik. Onun için Tram Bern-Os-
termundigen için “Evet” demekte yarar var.

Eğitim planları halka sunulsun inisiyatifi

(Volksinisiyative "Lehrpläne vor Volk") 2006 yılında halk 
oylamasında İsviçre genelinde, 21 kantonda kabul edilen 
"Lernplan 21"de geriye dönüş talep ediliyor.

Bu inisiyatif dar bir sağ kesim tarafından gündeme getirildi.
İnisiyatif, Kanton Parlamentosu’nda 122 Hayır oyuna karşı 
sadece 19 Evet oyu almıştı. Kabul edilmesi durumunda, 
başlatılan bir programı durdurulup, eğitim sistemi adeta bir 
kaosa sürüklenecek. Sonrasında ise arkasından ne geleceği 
belli olmayan bir süreci başlayacaktır. Böylesi bir kaosu ne 
öğrencilere ne öğretmenlere ne de topluma reva görmemek 
gerekir. Onun için bu inisiyatife Hayır demek gerekir.

10 bin geçerli imza toplama-
mız gerekecek. Referanduma, 
bazı kurum ve kuruluşlar da 
prensip olarak destek vere-
ceklerini belirttiler.

Bu arada bir de katılaştırılmış, 
temel haklara darbe vuran, 
hakim kararı olmadan bir ay 
boyunca, şüphe olmaksızın 
polisin insanları takibe alabi-
leceğini sağlayan, daha birçok 
olumsuz kanun maddesi 

içeren, bir polis yasası da yine 
sağ ve orta partilerin desteği 
ile Parlamento’dan geçirildi. 

Aslında bu yasaya karşı da 
referanduma gitmek gerekir. 
Ancak hem bu referandumda 
kaybetme olasılığının büyük 
olması hem de aynı anda iki 
referandumu yürütmenin 
kolay olmamasından dolayı, 
şimdilik bunu bir kenara bırak-
mak zorunda kaldık.

Bern Kantonu yukarıda özet-
lemeye çalıştığım şartlarda 
25 Mart’ta seçimlere gidiyor. 
Seçimlere katılım oranı düşük. 
%30-32 (üçte birden de az) 
oranı göz önünde tutuldu-
ğunda, her oyun ne kadar 
değerli olduğu görülmekte. 
Bu nedenle, oy hakkına sahip 
tüm çevrelerin ve kişilerin oy-
larını kullanmaları konusunda 
duyarlı olmaya çağırıyorum. 
Destek ve dayanışmanız için 
şimdiden teşekkürler.

Bern Kantonu’nda ulasal konuların yanında iki 
önemli oylama da yapılacak;
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Kanton Bern
Seçimleri
25 Mart 

2018

EMINE 
SEKER-GÜZEL

Hand in Hand fürs Zusammenleben
Main dans la main pour vivre ensemble

25. März 2018

25 mars 2018

Grossratswahlen Kanton Bern
Élection au Grand Conseil Canton Bern

2X auf die Liste 8

2 fois sur la liste 8

www.emine-seker.ch

Anadolu Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’nden 
mezun olan Emine 

Şeker-Güzel, Fribourg 
Üniversitesi’de Almanca ve 
Fransızca dil eğitimi aldıktan 
sonra, 2012'de Berner 
Fachhochschule'nin  Bilgi İşlem 
Bölümü’nden mezun oldu.

25 yıldır İsviçre'de yaşayan ve 
2003 yılından bu yana SP’de 
calışmalar yürüten Emine 
Şeker-Güzel, partinin Eğitim 
ve Göçmenlik komisyonlarında 
görev alıyor. 

Emine Şeker-Güzel, bunların 
yanı sıra, Biel Seeland Bölge 
Yönetim Kurulu, Madretsch 
Bölgesi Yönetim Kurulu ve 
SP Göçmenler Kanton Bern 
Yönetim Kurulu üyesi olarak da 
calışmalar sürdürüyor.

Emine Şeker-Güzel: Göçmenliğin 
hemen hemen her aşamasının 
tecrübesini edinmiş bir 
kişi olarak Kanton Bern'de 
yaşayan göçmenlerin sesi 
olacağıma ve onların ihtiyaç 
ve sorunlarını en iyi şekilde 
dile getireceğime inanıyorum. 
Kanton Parlamentosu’na 
seçildiğim takdirde, göçmenlerin 
Kanton Bern'de vatandaş 
olma zorunluluğu olmadan 
oy kullanabilmesi için gerekli 
çalışmalarda bulanacağım. 
Ayrıca eğitime çok önem veren 
bir kişi olarak, Kanton Bern'de 
eğitimle ilgili kararlarda aktif rol 
alıp göçmenler penceresinden 
de bakılmasını sağlayacağım.“ 
diyor ve göçmenlerin seçimlerde 
başarılı olabilmeleri için, mutlaka 
oy kullanmaları gerektiğini 
vurguluyor ve kendisine destek 
sunulmasını talep ediyor.

Emine 
Şeker Güzel
25 Mart 
Seçimlerinde 
Aday

Emine Şeker-Güzel, 25 
Mart'ta Kanton Bern 
Parlamentosu için yapılacak 
olan seçimlerde aday olan 
isimlerden biri. 

İsviçre Seçimleri 2018
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Dergimizin yazarlarından 
B.Nazan Walpoth, 
25 Mart'ta yapılacak 

olan Kanton Bern Meclis 
seçimlerinde SP'den aday.  

Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde, Kardiyoloji 
Anabilim Dalı‘nda öğretim 
görevlisi olan B.Nazan Walpoth, 
uzun yıllardır SP‘de politika 
yapıyor. Şehir, bölge ve kanton 
delegesi olan Walpoth, 2017 
Eylül'ünden bu yana Kanton 
Bern SP Göçmenler Birimi 
Başkanlığı görevini yürütüyor.

Ağırlıklı olarak sağlık ve sosyal 
politikalar üzerinde duran 
Walpoth, Kanton Bern'de, 
toplumun %30'nu oluşturan 
göçmenlerin sesi olmayı 
hedefliyor.

Göçmenlerin dil, eğitim, 
diploma denkliği, iş bulma gibi 
konularda desteğe ihtiyaçlarını 
olduğunu ifade eden B.Nazan 
Walpoth, seçilmesi durumunda, 
göçmenlerin ayrımcılığa maruz 
kalmaması için üzerine düşen 
sorumluluğu alacağını ifade 
ediyor ve seçmenlerinden 
destek bekliyor.

İstanbul Yabancı Diller 
Yüksekokulu, Fransızca Bölümü 
mezunu olan Haşim Sancar 1982 

yılından bu yana İsviçre’de yaşıyor. 
Bern Sosyal Hizmetler Uzmanlığı 
Yüksekokulu diploması olan ve 
Aile Terapisi ve Sosyal Güvenlik 
alanlarında diploma sonrası eğitim 
alan Haşim Sancar, sekiz yıldan bu 
yana engellileri bilgilendirme ve 
yardım kurumu olan Pro Infirmis’in 
Bern Şubesi yöneticiliğini yapıyor.

2005-2012 yılları arasında Yeşiller 
Partisi’nin ve Genç Alternatif’lerin 
Grup Eş Başkanlığı görevini 
üstlen Sancar, 2013‘ten bu yana 
Yeşiller Partisi’nden, Bern Kanton 
Parlamentosu Milletvekilliği görevini 
yürütüyor. 10 yıl boyunca İsviçre 
Yeşiller Partisi’nin Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi olan Haşim Sancar’ın 
Parlamento çalışmalarındaki 
temel konuları şunlar; Göçmenlik 
ve iltica hakları, sosyal adalet ve 
sosyal yardım konuları, temel 
hakların yasalar çerçevesinde 
herkese eşit uygulanması, polis 
yasası ve uygulamaları, engellilerin 
toplumla kaynaşması ve engellerin 
kaldırılması, vergi adaleti ve sosyal 

adalet, demokratik, dayanışmacı ve 
ekolojik bir toplum.

Sancar, göçmenler alanında su 
ana kadar yaptığı bazı çalışmalarını 
söyle sıralıyor;

• Bern şehir parlamentosuna 
verdiğim soru ve yasa önergeleri 
sonucunda, henüz vatandaşlığa 
geçmemiş olan gençlerin, staj yeri 
edinmeleri %5’ten %15’e çıktı. 

• Bern şehri personel tüzüğüne, 
göçmenlerin işe alınması yönünde 
teşkiv çalışmalarının yapılması, yasa 
değişikliği ile sağlandı. 

• Göçmenlerin işe alınmasında, Bern 
Kantonu’ndaki bürokratik engellerin 
kaldırılması ve işe alınmanın 
çabuklaştırılması için verdiğim yasa 
değişikliği Parlamento’dan geçti. 

• Vatandaşlığı olmayan göçmenlere 
seçme ve seçilme hakkının 
verilmesini isteyen yasa önerim, 
hükümetin olumlu yaklaşımına 
karşın, ne yazık ki Parlamento’daki 
sağ çoğunluğun destek vermemesi 
nedeni ile geçemedi.

B. Nazan Walpoth
SP'den aday

Haşim Sancar, 24 Mart’ta yapılacak olan 160 sandalyeli 
Parlamento seçimlerinde yeniden aday olduğunu 
açıkladı. Bir önceki dönemde, Yeşiller Partisi’ni temsilen 
Bern Kanton Meclisi’nde yer alan Sancar, çalışmalarına 
kaldığı yerden devam etmek istediğini belirtiyor.

Timur Akçasayar  (SP)
Fuat Köçer  (SP) 
Mehmet Mikaeel  (SP)

Kanton Bern Meclisi’ne aday olan 
diğer isimler şunlar;

İsviçre Seçimleri 2018
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Nilgün CansevVeysel Doymuș
Esen Donat

kullanıma açıldığında, SBB daha sıkı 
bir tren planı uygulayabilecek ve yük 
trafiği için de önemli bir hat oluşmuş 
olacak. 

2021 yılı itibariyle, Zürich-Bern tren 
hattında her 15 dakikada bir, Züri-
ch-Biel hattında ise yarım saate bir 
tren geçecek.

E
ppenberg tüneli Alp tünelleri 
kadar uzun ve pahalı olmasa 
da, İsviçre tren trafiği siste-
minde önemli bir rol üstlenip; 

Bern, Biel, Basel ve Zürich bağlan-
tıları arasında daha sık ve daha hızlı 
ulaşım imkanları sağlayacak.

Wöschnau ve Gretzenbach arasında-
ki 3 km'lik bu tünel, Olten ve Aarau 
arasında yapılacak olan çift taraflı 
tünelin bir bölümünü oluşturuyor. Ya-
pılışına yaklaşık 3 yıl önce başlanan  
bu tünelin 2020 yılı sonunda kadar 
tamamlanması planlanıyor. 2020 yılı 
sonunda, Eppenberg tüneli ile Aarau- 
Olten hattı arasındaki diğer hatlar 

Şubat ayı başında Eppenberg tüneli-
ne dair delme işlemi tamamlandı.





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

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

Sigarayı bırakma 
yöntemleri 
hakkında 
bilgilendirilmek 
ve sigara içme 
alışkanlıklarınızı 
değiştirmek Ücretsiz 

danışmanlık ve bilgi 
hizmetlerimizden 
faydalanmak için 

Tel: 076 343 80 74

ÜCRETSİZ

Winterthur'da bulunan Hotel Töss bünyesinde 
hizmet sunan Ağabey Restaurant müş-
terilerinin karşısına yeniliklerle çıktı. 
Pazar günlerine özel kahvaltı konsepti 
uygulayan mekan, her Pazar 09.30 ile 
14.30 saatleri arasında, sınırsız açık 
büfe kahvaltı sunuyor.

Zengin çeşitlerin yer aldığı kahvaltı kişi 
başına 15.90 Frank iken, 0-5 yaş arasında-
ki çocuklara ise ücretsiz.Yenilikler dahilinde 

çocuklar da unutulmamış. Burada her Pazar günü 
çocuklar için bir oyun alanı kuruluyor. Amaç, 

çocuklar eğlenirken anne-babaların kahvaltı-
larının keyfini çıkarmaları.

Yemek menüsünü de zenginleştiren Ağa-
bey Restaurant'ın menü kartında, ızgara 
çeşitleri, makarna çeşitleri, pide çeşitleri, 

tatlı çeşitleri ve meze çeşitleri de yer ediniyor. 
Ayrıca mekana özel olarak hazırlanan sepette 

soslu tavuk lezzet avcılarını bekliyor.
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göç meselesi ile 32 yıldır 
uğraştığını söylüyor. Bu 
konuda birçok seminer 
veren Meral, 2008'den bu 
yana, Misafir Doçent olarak 
ZHAW'nin Psikoloji Bölü-
mü'nde, “Kültürler Ötesi 
Psikoterapi“ konusunda 
dersler verirken, Zürich 
ve çevre hastanelerinde 
çalışan sağlık personeline, 
göçmen kökenli insanlarla 
nasıl çalışılması gerektiği 
üzerine "Transkültürel 
Yeterlilik" temalı eğitim se-
minerleri de vermektedir.

Mehmet Meral, 2005 
yılından bu yana kendine 
ait olan muayenehane-
sinde sistem terapisti 
ve Psikoterapist olarak 
çalışmaktadır.

Zürich Üniversitesi 
Psikoloji Bölü-
mü mezunu olan 

Mehmet Meral, yan dallar 
olarak Halk Sağlığı ve Sos-
yoloji bölümleri de okudu. 
Daha sonra aynı üniversi-
tenin, Psikiyatri bölümünde 
iki yıl boyunca Psikopatoloji 
eğitimi aldı.

Zürich Çocuk Hastanesi'nin 
Onkoloji Bölümü'nde, "Lö-
semi Hastası Çocuklarına 
İlik Nakli Ünitesi"nde dört 
yıl boyunca Klinik Psikolog 
olarak çalıştı. Buna paralel 
'Sistem Terapisi' eğitimi 
aldı.

Daha çok göçmen ve 
göçmenlik psikolojisine 
eğilen Mehmet Meral, 

M
eh

m
et

 M
ER

A
L 

ki
m

di
r?

Mehmet MERAL

lic. phil. Psychologe FSP
Systemischer Therapeut

Tarih :  4 Mart 2018 - Pazar

Yer :  Mozaik Bibliothek
            Hardstrasse 35
             8004 Zürich

Saat :  13.00

İletişim :  076 343 80 74

Konu: 

Göç ve göçün psiko-sosyal 
sonuçları

[•] Göç toplumunda yaşanılan 
kimlik sorunları neler?

[•] Aidiyet duyguları, yaşanılan 
ruhsal sıkıntılar nasıl ortaya 
çıkıyor?  Aşmak için ne 
yapmalı?

[•] Evlilik ilişkileri, 
boşanmalar/aldatmalar ve 
insan ilişkileri.
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Esin Küçükbiçmen Zürich'te yaşayan bir cam 
ve seramik sanatçısı. Aynı zamanda akademik 
yönü de olan Küçükbiçmen ile çalışmaları 
hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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Esin Küçükbiçmen ilk olarak ken-
dinden şöyle söz ediyor;

“İsviçre'de doğdum. İlkokul beşin-
ci sınıfın başına kadar İsviçre`de 
okudum. 11 yaşımda iken ailece 
Türkiye`ye taşındık. Yeni bir çevreye, 
yeni bir okula ve okulun gerektirdiği 
kurallara alışmak başta zor gel-
mişti. Okulda üniforma giyilmesini, 
öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişki 
biçimini İsviçre`deki eğitim sistemiyle 
kıyaslayınca, oradaki eğitimi çok daha 
sert ve zor olarak algılamıştım. Bir 
süre sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ne 
kaydoldum. Dört yıl boyunca Ankara 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi`nde, 
çok iyi hocalar eşliğinde Temel Sanat, 
Resim, Heykel, Sanatsal Baskı gibi 
dersler aldım. Sonra da yetenek sına-
vını birincilikle kazandığım Anadolu 
Üniversitesi, Cam Bölümü'ne girdim. 
Dört sene süren lisans eğitimimi Ça-
nakkale Seramikleri üzerine yazdığım 
bir tez ile tamamladım” 

Anadolu Üniversitesi Cam ve Sera-
mik Bölümleri

“Yıl 2004... Türkiye üniversitelerinde ilk 
kez bir Cam Bölümü açıldı. Anadolu 
Üniversite'de kurulan bu bölümün 
eğitim kadrosuna asistan olarak 
atandım. Bu güzel bölümde, asistan 
olarak hocalık yapmak mutluluk verici 
bir duyguydu! Yıllar boyunca Asistan 
olarak bu bölümdeki görevime devam 
ettim. Sonra da doktora programına 
girmeye karar verdim. Doktora tezim 
cam sanatında kullanılan, cam şekil-
lendirme teknikleri üzerineydi. Tezimi 
tamamlayıp jürinin değerlendirme-
sini geçmem ve mezun olmamın 
üzerinden bir yıldan fazla bir zaman 
geçmişti. Atanmam gereken Yardımcı 
Doçentlik kadrosuna hala atanma-
mıştım. Hala beklemem gerektiği 
söyleniyordu."

İsviçre'ye geliş kararı

“Türkiye`deki kadro bekleme sürem 
fazlasıyla uzun sürmüştü. İsviçre`ye 
kış tatiline geldiğimde Zürich`te sanat 
ile ilgili fırsatları görünce sanat hayatı-
ma burada, doğduğum şehirde devam 
etmeye karar verdim. Daha sonra 
üniversite yönetimine istifamı resmi 
olarak ilettim. Ardından Zürich`te ufak 
çaplı bir cam atölyesi açarak buradaki 
sanat hayatıma ilk adımımı attım.“ 
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 Neden bu alanda çalış-
mayı tercih ettiniz?

Bu alanda çalışmaya, sanat 
üretiminde gerçekleşen elle 
şekillendirmenin bana verdiği 
mutluluk sayesine giriştim. 
Daha sonrasında ise; sanat 
ile eğitimi birleştiren bu çok 
anlamlı noktada olmak, 
hocalık ve sanatçılık vasfını bir 
arada taşımak, sürekli eserler 
üretebilmenin ne kadar 
anlamlı olduğunu görmek gibi 
etkenler mesleğime daha da 
yakınlaştırdı beni.

 Burada yaptığınız 
çalışmalar hakkında bilgi 
aktarabilir misiniz? 

Yaptığım sanat çalışmalarım 
daha çok cam ve seramik 
üzerine. Burada birçok cam 
ve seramik atölyesi ile iletişim 
halindeyim. İstek üzerine sera-
mik ve cam dersleri veriyorum. 
Üniversitede olduğu gibi, bu-
rada da dersler vermek benim 
için mutluluk verici. Şu sıralar-
da seramik tornasında şekil-
lendirme (seramik) dersleri ve 

veya seramik alanında kalıcı 
bir iş arıyorum kendime. 

 İsviçreli sanat çevreleri 
ile ilşkileriniz oldu mu?

İsviçre'deki sanat çevresinden 
birçok arkadaşım var. Kısa 
bir zaman zarfında nitelikli bir 
sanat çevrem oluştu burada. 
Hem kurslara hem de sanat 
eserlerine ilgi yoğun diye-
bilirim. Onlardan, Zürich`te 
kişisel sergimi açmam için 
sürekli istekler geliyor. 

ki, İsviçre genelinde dönem 
dönem sergiler açarak eserle-
rimin tanınırlığını arttırmak da 
hedeflerim arasında.

 Son olarak ne söylemek 
istersiniz?

Türkiye`yi ve orada edinmiş 
olduğum birçok arkadaşımı, 
hocalarımı ve öğrencilerimi 
özlüyor olsam da, doğduğum 
memleket olan İsviçre`de tek-
rar yaşamaya başladığım için 
yine de çok memnunum. Bir 
sanatçı olarak özgürce üretme 
imkanına sahipsiniz burada. 
Kliteli sanata ve sanatçıya 
verilen değer çok yüksek. 
Bundan sonra da Avrupa 
genelindeki sanat piyasasında 
sanatımı daha yoğun olarak 
tanıtma isteğindeyim. İdealim-
de, birkaç yıl sonra seramik 
ve camın büyülü dünyasında 
yol almak konusunda azimli, 
yetenekli genç sanatçılara, 
mücadelelerinde destek ver-
mek yer alıyor.

Teşekkürler!

şalomada cam şekillendirme 
dersleri veriyorum.  Bireysel 
olarak daha çok minyatür 
cam heykellere yoğunlaştım. 
Bunlar genellikle figüratif obje 
özellikleri taşımakla birlikte, 
zarif hayvan ve insan figürlerin-
den oluşuyorlar. Onun dışında 
cam takı çalışmalarım var. Bu 
tür çalışmalar beni her zaman 
mutlu etmiştir. 

 Şu anki çalışma koşulla-
rınız nasıl?

Seramik ve cam atölyeleri ile 
ortak çalışmalar sürdürüyo-
rum. Burada da öğrencilerime 
ders verirken bir yandan 
da kendi eserlerimi üretme 
imkanım oluyor. Yarı zamanlı 
eğitim vermem için teklifler 
de geliyor. İlgi büyük olmasına 
rağmen, yakın bir zamanda 
tek bir yere bağlı olabileceğim 
bir atölyeyi tercih ediyorum. 
Bu yüzden kalıcı ve yüzde yüz 
çalışabileceğim, sürekli eğit-
menlik veya sanatsal üretim 
yapabileceğim bir atölye, cam 

 Sergi planınız var mı?

Bu yönlü bir planım var evet. 
İstekleri karşılamak için sergi 
çalışmalarımın ön hazırlıkları-
na başladım.

 Bundan sonraki aşama-
da hedefiniz nedir? Neler 
yapmak istiyorsunuz? 

Daha çok insana ders verebi-
leceğim, geniş bir atölyede se-
ramik ve cam alanındaki kurs 
ve eser üretimime devam et-
mek istiyorum. Bu esnada tabi 



İ
sviçre’de karnaval heyecanı başladı. Genel 

olarak Katolik dünyasına ait karnaval 

kutlamaları 3 gün sürüyor.

Geleneksel olarak bir yeme-eğlenme bayramı 

olarak bilinen karnaval, 40 gün sürecek olan  

“Büyük Oruç“ dönemi başlamadan önce, 

eğlenmek için son bir fır
sat. 

Bu 40 günlük süre sonunda Paskalya (Oster) 

Bayramı kutlanıyor. Paskalya, Hz.İsa'nın 

çarmıha gerildikten sonraki 3. günde diriliş
ini 

ifade ediyor.

İsviçre’nin en meşhur karnavalları Basel, Bern, 

Winterthur ve Zürich’de yapılıyor. Özellikle 

Basel’in bu konuda özel bir statüye sahip 

olduğu söylenebilir. 
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Zürich’te yapılan 
karnaval kutla-
malarında, farklı 

gruplar karnavala özel 
büyüleyici kostümler, 
komik ve korkutucu 
maskeler ve yüksek 
sesli müzik eşliğinde 
Zürich’in eski şehir 
bölgesinde gezerler. 
İzleyicilere heyecanlı 
gösterilerin sunulduğu 
bu gösteriler ile kış 
mevsimi uzaklaştırı-
lıyor.
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İsviçre’nin en büyük 
karnavalı Basel’de 
yapılıyor. 19 Şubat 

Pazartesi saat 04.00’ 
te başlayan karnaval 
kutlamaları, Perşembe 
sabahı 04.00’te sonra 
ererken, kutlamalar 
tam olarak 72 saat sü-
rer. Birçok restoran ve 
bar gibi yerler Pazartesi 
sabahından Perşembe 
sabahına kadar sürekli 
açık kalır. Bu dönem 
Die drey scheenschte 
Dääg (En güzel üç gün) 
olarak da ifade ediliyor.

Pazartesi sabahı saat 
04.00’de sokak lam-
baları söndürülür ve 
bütün şehir karanlığa 
bürünür. Işığın olduğu 
tek yer, geçit temalarını 
belirleyen fenerlerdir. 
Fener alayına katılan 
yaklaşık 18 bin aktif 
karnavalcı, maskeli 
kostümlerini giyip 
yüzlerini ve vücutlarını 
saklarlar.

Basel Karnavalı’nda, 
müzikli geçitler kadar, 
karnavalda kullanılan 
güncel politik dokun-
durmaların ve esprili 
mesajların ayrı bir 
önemi bulunuyor. 

Son olarak bu kar-
navalın, Aralık 2017 
yılında, Unesco Dünya 
Kültür Mirası Listesi'ne 
alındığını söylemeden 
geçmeyelim.

Şubat
2018
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Bern’deki bu kar-
navalın kökeni 
15. yüzyıla kadar 

uzanıyor. Tarihi belgele-
re göre, bu karnavalda 
sürekli olarak; karnaval 
oyunları, deli-çılgın 
yemekleri, sokak ti-
yatroları, kostümler ve 
maskeler yer alıyor. 

Bern Karnavalı, aslında 
11. ayın 11’inde Saat 
11:11 de, sembolik 
olarak Bärenplatz’da 
(Ayılar Meydanı) başlar. 

Ayılar Meydanı’nda, 
karnaval ayısı kış uyku-
su için Bern’in meşhur 
kulesine hapsedilir. 
Kule penceresindeki 
kilit, gerçek karnaval 
başlangıcına kadar her-
kes tarafından görülür 
şekilde yerleştirilir. 
Karnavalın başladığı 
Perşembe günü ayı 
tekrar uyandırılır ve 
özgür bırakılır. Daha 
sonra büyük geçit baş-
lar. Bir gün sonra ise 
çocuk geçidi yapılır. 

Kanton Zürich’in 
en büyük karna-
valıdır bu. Kökeni 

15. ve 16. yüzyıllara 
dayanıyor. Geleneksel 
olarak, Bern’de olduğu 
gibi Kasım ayının 
11’inde, tam olarak 
Saat 11:11’de başlar. 

Karnaval öncesi Cuma 
günü, Winterthur’un 
ortasındaki meşhur 
Graben Caddesi’ne 
Narren (deliler-çılgın-
lar) ağacı dikilir. Aynı 
gün, sembolik olarak 
karnaval komitesine 
şehrin anahtarı takdim 
edilir. Böylelikle şehrin 
kontrolü karnavalcı-
lara devredilir. Diğer 
şehirlerde olduğu gibi 
burada da geçitler yapı-
lır. İlk yapılan yetişkinler 
geçidi sonrasında, ço-
cuk geçidi yapılır. Çocuk 
geçidi sonrasında da, 
Zeughaus Meydanı’nda 
Böögg (Kardan adam 
sembolü) yakılır. 
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İsviçre'de ister çalışın, ister çalışmayın, yaşlılık ve 
geride kalanlar, yani dul ve yetimler için sigorta 
primlerini ödenmek zorundasınız. 17. doğum gününü 
tamamladıktan sonrasına gelen 1 Ocak itibarı ile, 

kadınlar 64 yaşına kadar, erkekler ise 65 yaşına kadar 
bu primleri mecburi olarak ödemek zorundadırlar. 
Dileyen, bu yaşa ulaştığında hala çalışmakta ise, 
primlerini ödemeye devam edebilir. Çalışmayanlar 
(öğrenciler), 20 yaş itibarı ile en azından asgari 
primlerini ödemek zorundadırlar. 

İşleyişe göre, eşlerden biri iki kişilik asgari prim 
miktarını ödemiş ise, çalışmayan eşin primi de 
yatmış sayılıyor. 

Her ödenmeyen ya da eksik ödenen primde yıl için 
kesinti oluşuyor. Bu kesinti genel olarak, yıllık 
minimum %2,3'tür.

Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@haberpodium.com

Mecburi
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Prim
eksiklikleri
nasıl oluşuyor?
Eksiklerin nasıl oluştuğuna 
bakıldığında; kısa süreli birçok 
farklı işyerinde çalışmak, uzun 
süreli yurtdışında kalmak, 
öğrencilik döneminde prim öde-
memek, bir kaza ya da hastalık 
sürecinde bir sigortadan ödenek 
almak gibi etkenler sıralanabilir.

Eksik ödenen yıllar en fazla 5 yıl 
geriye dönük olarak ödenebilir. 
İşvereniniz sizin sigorta prim-
lerinizi maaşınızdan kesmek 
zorundadır. Eğer primleriniz 
yatırılmamışsa, buna rağmen 
çalıştığınızı ispatlayabiliyorsanız, 
primleriniz yatmış sayılabiliyor. 

Türkiye'den gelen birçok kişi, ile-
ri bir yaştan sonra (18 yaşından 
çok sonra) buraya gelip sigorta 
primleri ödemeye başladığı için, 
emekli olduklarında eksik prim 
ödenekleri nedeniyle düşük 
maaşlar alıyor. Bu maaş ge-
çinmek için yetmediği taktirde, 
ek ödenek ya da sosyal yardım 
almak zorunda kalınıyor.

Eksik ödenen dönemlerden 
dolayı gelir kaybına uğrayanlar, 
Türkiye'de çalıştıkları dönemler-
de ödenen primleri de değerlen-
direbilirler.

Türkiye'den
emekli olmak.
Kimler emekli olabilir?
Eksiklerini tamamlamak için 
Türkiye'de çalışma günleri 
olanlar (günleri orada emekli 
olmasına yetmeyen çalışanlar), 
ihtiyaçları olan gün sayılarını, 
İsviçre'de çalıştıkları günleri 
borçlanarak ve Türkiye'deki 
eksik günlerini tamamlayarak, 
Türkiye'den de emekli olabi-
lirler. 

Hatta Türkiye ve İsviçre'de 
geçen sigortalılık süreleri aylık 
bağlanmasına yeterli ise, hizmet 
birleştirmesi yapılmadan da, 
her iki ülke sigorta kurumları 
tarafından ayrı ayrı tam aylık 
alabilirler.

Türkiye'de çalışmışlıkları olan 
kadın ve erkekler, ihtiyaçları 
kadar borçlanıp SSK emeklisi 
olabilirken, hiç çalışmışlığı olma-
yan bir erkek Türkiye'den emekli 
olamaz. Türkiye'de hiç çalışma-
mış olan bir kadın ise Bağ-Kur 
emeklisi olabilir. 

İşleyiş ve hesaplamalar her 
bireyin öznel koşullarına göre 
değişiyor. Bu nedenle bu konu-
larla ilgili genel bir bilgi vermek 
mümkün değil.

Konu ile ilgili daha geniş bilgi almak 
isteyenler bana ulaşabilir.

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

Burada önemli bir not da aktaralım; 

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2015-2019 yılları 
arasındaki stratejik planında, Sosyal Güvenlik 
Sistemi'nde var olan olumsuz işleyişlerin göz-
den geçirileceğini belirtiyor. Ancak bu durum 
hala belirsizliğini koruyor. Mevcut sistem 
kaldırılabilir, devam edebilir ya da işleyiş daha 
da zorlaştırılabilir…

Şu an devam eden uygulamaya göre, Türkiye'de 
emekli olmanın şartı kesin dönüş yapmak. 
Ancak kesin dönüşü çoğu kişi yapamayacağı 
için, istisnai durumlar oluşturulmuş. Bunun için; 
İsviçre'de artık çalışmamak, işsizlik maaşı ya da 
sosyal yardım almamak önemli. 



Bülent Kaya
Siyaset Bilimci ve Araştırmacı

bkaya@sunrise.ch

İsviçre’nin Müslümanları; 
sayıları çoğalan toplum-
sal bir grup 

fusta %82). Büyük bir çoğun-
luğu (%80) Sünni mezhebine 
ait İsviçre Müslümanlarının 
dörtte üçü Türkiye ve Balkan 
ülkeleri kökenli göçmenlerden 
oluşmaktadır. Arap kökenli 
Müslümanların oranı yaklaşık 
%6 dolayında. Bu demografik 
durum görmezden gelineme-
yecek sosyolojik bir noktaya 
da işaret etmektedir: Artık 
İsviçre “katkısız” bir Hristiyan 
toplumu değil. 400‘e yakın 
İslami dernekleriyle ve 300’ü 
aşkın ibadet yerleriyle Müslü-
manlar İsviçre’de toplumsal 
varlıklarını görünür kılmak-
tadırlar. 

%8’ini oluşturmakta, ağırlıkla 
büyük şehirlerde ve Almanca 
konuşulan bölgede yaşamak-
tadırlar. 

İslam, İsviçre'nin din yelpaze-
sinde, Katolik ve Protestan-
lıktan sonra üçüncü büyük din 
konumunda yer alıyor. 2017’de 
Bertelsmann Vakfı tarafın-
dan yaptırtılan uluslararası 
bir araştırmaya göre, İsviçre 
toplumuna nazaran daha genç 
ve daha az eğitimli olan Müs-
lüman toplulukta çalışabilir 
nüfusun %83’ü iş piyasasına 
entegrasyonu basarmış (bu 
oran Müslüman olmayan nü-

üslümanlar kategorisi ilk kez 
1970’lı yılların başından itiba-
ren istatistiklerde belirmeye 
başladı. Bu tarihe kadar Müs-
lümanların sayısı istatistiklere 
girecek kadar azdı. 1970’de 4,6 
milyonluk İsviçre nüfusunun 
sadece 16.000’i Müslümandı. 
2010 nüfus sayımına göre sa-
yıları 330.000 olan Müslüman-
lar, bugün 450.000 kişilik bir 
toplulukla toplumun %5,5’ini 
oluşturuyor. Bu topluluğun 
yaklaşık üçte biri İsviçre pasa-
portu taşıyor. 

Müslümanlar Basel gibi 
birçok kantonda nüfusun 
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İsviçre Müslümanları İslam’ı 
tek bir biçimde yaşamıyor. Katı 
geleneksel biçimde yaşan-
maktan tutun da kendisiyle 
her türlü inanç bağının kop-
tuğu, Müslümanlığın kendini 
dini bayramlarda akrabaların 
bayramlarını kutlamakla veya 
domuz eti yememekle sınırlı 
kaldığı gibi burada sayamaya-
cağımız birçok farklı uygulama 
biçimleriyle yaşanmakta 
İslam. Tahminlere göre Müs-
lüman nüfusun %65’i camiye 
ya çok nadir gidiyor ya da hiç 
gitmiyor. 

İsviçre Anayasası’na göre, 
devlet ve din ilişkileri Federal 
Hükümet’in değil kantonların 
yetki alanına girmektedir. 
Federal yasaların çizdiği genel 
çerçeveye bağlı kalmak şartıy-

Yaşanış biçimi ne olursa olsun, 
İslam’ın İsviçre toplumunda 
görünürlüğü birlikte yaşam 
açısından cevaplanması 
gereken birçok soruyu da 
beraberinde getiriyor. Başör-
tüsü, burka, helal gıda, yüzme 
kurslarından muafiyet, İslami 
cemaatlerin tanınması, imam-
ların eğitimi vb. gibi İslam’ın 
görünürlüğünden kaynak-
lanan birçok konu zaten 
tartışılıyor. Minare örneğinde 
yaşadığımız gibi yasaklama 
eksenli bazı yeni inisiyatifler 

la kantonlar, farklı dini cema-

atlerle ilişkilerini belirlemekte 

tümüyle serbesttirler. 

Bu yüzden 26 kantonda, dini 

cemaatlerle devletin ilişkisini 

lanse ediliyor. Bunlardan en 
güncel olanı 2017 Eylül’ünde 
sunulan ve kamu alanlarında 
burka ve nikabın yasaklanma-
sını öngören inisiyatiftir. 

Bu sorulara aranacak cevap-
lar, bir taraftan bu sosyolojik 
gerçekliğin İsviçre’nin anayasa 
ve hukuk ilkeleri ışığında 
kavranmasını, diğer taraftan 
ta Müslüman topluluğun ta-
leplerinin de ciddiye alınmasını 
zorunlu kılmaktadır. Kısa bir 
süreden beri Sosyalist Parti 

belirleyen 26 ayrı model bul-
mak mümkündür. Kantonların 
kendi modellerini oluşturur-
ken uymak zorunda olduğu 
en önemli şart, İsviçre Federal 
Anayasası’nın 15’ci maddesi-

Başkanı Christian Levrat ve 
Hristiyan Demokrat Partisi 
Başkanı Gerhard Pfister gibi 
bazı siyasetçiler ve entelektüel 
çevreler Müslüman toplulukla 
daha sıkı bir ilişkiler içeresine 
girilmesini dillendiriyorlar. 
Bunun anlamı, kanton anaya-
saların uygun gördüğü ölçüde 
Katolik ve Protestan kilisele-
rinin sahip olduğu kamu tüzel 
kişilik statüsünü İslam’a da 
tanımak. 

nin öngördüğü din özgürlüğü 

hakkının korunması ve 8’ci 

maddede yer alan yasalar 

önünde eşitlik ilkesine sadık 

kalınmasıdır. 

Protestan Kiliseleri

Romen Katolik Kilisesi 

Müslüman- İslam kökenli cemaatler

Herhangi bir dine mensup olmayanlar

İsviçre'de dinsel aidiyet, 2013-2015
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İslam’ı yaşamanın farklı çeşitleri 

Kantonlarda din devlet ilişkileri: İslam’ın tanınması sorunu



Kanton anayasası Katolik ve 
Protestan kiliselerine kamu 
hukuku çerçevesinde kurum-
sal tüzel kişilik tanımaktadır. 
Bu tüzel kişilik çerçevesinde 
Katolik ve Protestan kiliseleri 
devletten belli bir ekonomik 
yardım alabiliyorlar. Katolik 
ve Protestan cemaatlerin 
dışında Yahudi cemaati de 
kamusal tüzel kişiliğe sahip 
Lozan Kantonu’nda, ama 
vergilerle finanse edilmiyor. 
Bu çerçevede İslami cemaat-
ler gibi diğer dini cemaatler 
de bu statüden yararlanmak 
için başvurabilirler. Bu statüyü 
alabilmek için, başvuru yapan 
dini cemaatin ülke yasalarının 
taleplerini kabullenecek şekil-
de bir entegrasyonu basarmış 
olması şart. 

tik bir duruş olmadığı sürece, 
İslam’ın bir İsviçre dini olma 
ve anayasal olarak ta tanınma 
şansı hiç olmayacaktır. Bunun 
tersi islamofobi çevrelerinin 
olduğu kadar İslami-radikal 
güçlerin değirmenine su 
taşımak anlamına gelecektir. 
İslami cemaatlerin bu demok-
ratikleşme bahsini kazanıp ka-
zanmayacaklarını bize zaman 
gösterecek.

masrafları genellikle kendileri 
karşılarlar. Ama cemaatler 
hastane ve cezaevlerinde 
verecekleri din hizmetleri 
için devletten maddi yardım 
alabilirler. 

2012 yılında 2 Alevi derneği-
nin “Basel'de Aleviliğin inanç 
olarak tanınması” başvurusu 
üzerine Basel Parlamentosu 
Aleviliği ayrı bir inanç grubu 
olarak tanıdı. Böylece Aleviler, 
Basel kantonunda Hıristiyan 
ve Yahudi olmayıp da tanınan 
ilk dini cemaat oldu. Bu karar 
alınırken başvuruyu yapan iki 
derneğin entegrasyon alanın-
da yaptıkları çalışmalar son 
derece önemli roller oynadı. 

Lozan Kantonu
Lozan Kantonu’nda ise din 
devlet ilişkisi biraz daha farklı. 

sından geçmektedir. İslam’ın 
demokratik ve cumhuriyetçi 
değerlere bir tehlike olarak al-
gılandığı bir ortamda, özellikle 
Kuran’ın modern bir yorumu, 
kadın erkek ilişkilerini modern 
bir perspektifle ele alınması, 
demokratik prensipleri ve din 
özgürlüğünü kabullenmesi 
gibi daha birçok alanda, İslami 
cemaatler duruşlarını belir-
lemek gibi bir misyonla karşı 
karşıyalar. Bu duruş demokra-

vergi dairesine kendi adına 
müritlerinden din vergisi top-
lamasını talep edebiliyor.

Basel Kantonu
Basel Kantonu’nda tanınma 
eksenli bir pratik görebil-
mekteyiz. Kanton Anayasa-
sı’nın 133’üncü maddesi dini 
cemaatlerin “din özgürlüğünü 
ve hukuk düzenini” kabul 
etmeleri halinde tanınmasını 
öngörmektedir. Tanınma ka-
rarı Kanton Parlamentosu’nun 
(Gross Rat) yetkisine bırakıl-
mıştır ve mecburi referandu-
ma gitmeyi de gerekli kılmıyor. 
Bu çerçevede tanınmış bir dini 
cemaat Anayasanın öngördü-
ğü yaptırımları yerine getir-
mezse, Kanton Parlamentosu 
tanınmayı iptal edebiliyor. 
Tanınmış bütün dini cemaatler 
ibadet faaliyetleri için gerekli 

laiklik prensipleri ekseninde 
kendi varlığını sürdürmesi yine 
demokratik sistemin lehine 
olacaktır. Nasıl ki Hristiyanlık 
aşırı tutuculuğa (entegrizm) in-
dirgenemez İslam da İslamcılı-
ğa (İslamizm) indirgenmemeli. 

İslam’ın demokrasi ve öz-
gürlüklerle uyumluluğunun 
mümkün olduğunu kanıtla-
mak, İslami cemaatlerin İslam 
ve laiklik ilişkisini ciddi bir 
şekilde yeniden tanımlama-

Din-devlet ilişkisinin kantonlar 
düzeyinde nasıl şekillendiğini 
aşağıdaki üç farklı kantonun 
pratiğiyle özetleyelim.

Cenevre Kantonu
Cenevre Kanton Anayasası’nın 
3’üncü maddesine göre devlet 
laiktir ve bütün dinlere tarafsız 
yaklaşır. Ama yetkililer dini 
cemaatlerle onları “tanıma” 
anlamına gelmeyen bir ilişki 
içeresinde olabilirler. Halen 
tartışılan bir değişiklik öneri-
sine göre, bu ilişkiyi yürütme 
yetkisi kanton hükümetine 
veriliyor ve ilişkinin yürütül-
mesinin koşulları da şöyle 
belirleniyor; din ve düşünce 
özgürlüğüne saygı, şiddetin 
her türlüsünün reddedilmesi, 
hukuk düzenin kabul edilmesi. 
Böylece bu koşulları yerine 
getiren her dini cemaat kanton 

İsviçre’de İslam’ın diğer dinlerle 
aynı statüye kavuşması, yani 
anayasal olarak tanınması doğ-
rultusunda bir süreç başlamış 
durumda. Bu eğilimin kalkış 
noktasını eşitlik ve din özgürlü-
ğü prensibi oluştursa da, İslami 
radikalleşmenin ve islamofobi-
den beslenen çevrelerin önüne 
geçilmesi için bir önlem olarak 
ta düşünüldüğü bir gerçek. Zira 
demokratik sisteme entegre 
edilmiş bir dinin, demokrasi ve 

İslami cemaatin önündeki büyük bahis: demokratikleşme 
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ki sinarin ile karaciğere en dost 
sebze olan Enginar’ı, yaprakla-
rı ile birlikte mutlaka tüketin. 

• Antioksidan kapasitesi yüksek 
olan Maydanoz’u çiğ halde her 
gün tüketin.

• Kırmızı meyve sebzelerin 
antioksidan gücüne inanın! 
Pancar, Üzüm, Ahududu, 
Böğürtlen gibi besinleri daha 
çok yemeye çalışın.

• İçeriğindeki Kurkumin ile 
yüksek antioksidan kapasiteye 
de sahip Zerdeçal’ı yemekleri-
nizde mutlaka kullanın.

• Karaciğerdeki olası enfeksi-
yonları önleyen Kereviz de 
sofranızda daima olsun.

• Antioksidan ve prebiyotik içe-
rikli Kuşkonmaz da karaciğer 
hasarını önlemeye yardımcıdır. 
Unutmayın!

• Kekik ve Rezene gibi besinlere 
hayatınızda yer açın.

• Karaciğer hasarını azaltan Ava-
kado’yu beslenmenize ekleyin.

• Deve dikeni diye tabir edilen 
Milk thistle bitkisini dokto-
runuza danışarak, dönemsel 
olarak karaciğeri onarmak için 
kullanın.

• Haftalık minimum 150 dakika 
egzersiz yapın.

Karaciğerinizi korumanız için sağlıklı 
yaşamı benimsemek esastır. Dünya 
üzerinde en yaygın hastalıklarının 
başında gelen karaciğer yağlanması 
beslenme şeklinizin değişmesi ile 
sorun olmaktan çıkabilir. Yeter ki 
karaciğer detoksu yapan besinleri 
hayatınıza dahil edip, ideal kiloda 
olmaya ve hayatınızda davranış 
değişikliği yapmaya özen gösterin. 

Karaciğerinizi korumanız için yap-
manız gerekenler şöyle;

• Günlük 2,5-3 litre su içmeye 
özen gösterin.

• Protein diyetlerinden, düşük 
kalorili diyetlerden uzak durun!

• Alkol tüketimini sınırlayın!

• Doktor önerisi olmadan, 
gereksiz ilaç kullanımından 
kaçının.

• Hayvansal yağlardan uzak 
durun. Omega 3 içeriği yüksek 
sağlıklı yağları tercih edin!

• Rafine şeker ve beyaz undan 
yapılmış ürünleri tüketmeyin.

• Lif içeriği yüksek beslenin.

• Sebze ve meyveden zengin, 
tam tahıllı, kurubaklagil barın-
dıran bir yemek planınız olsun.

• İdeal değerlere ulaşıncaya 
kadar yağsız süt ürünlerini 
kullanın!

• Aşırı tuz tüketiminden kaçının.

• Füme ve salamura ürünleri 
tercih etmeyin.

• Günlük 1 tane kahve ve 
yeşil çay mutlaka için.

• Soğan ve Sarımsak gibi 
sülfür içeriği yüksek 
besinleri tercih 
edin.

• İçeriğinde-

K
araciğer vücudumuzun en 
önemli ve en büyük organı-
dır. Yaklaşık 1.5- 2 kilogram 
ağırlığında olan karaciğe-

rin görevleri de bir o kadar ağır. 
Karaciğer; karbonhidrat, protein ve 
metabolizmasından sorumludur. A, 
D ve B12 vitaminlerinin depo edil-
diği organdır. Kanın temizlenmesi, 
kan akışını düzenlenmesi ve depo-
lanması yine karaciğerin görevleri 
arasındadır. İlaçların metabolize 
olması ve vücudun toksinlerden 
arınması, safra salgılanması bu özel 
organda gerçekleşmektedir.Kara-
ciğerin normal yağ içeriği %10’un 
altındadır. Bu yağ oranının normal 
seviyenin üzerine çıkması ise kara-
ciğer yağlanması (hepatosteatoz) 
olarak adlandırılır. 

Karaciğer, alkol tüketimine bağlı 
veya alkole bağlı olmayan şekilde 
tanımladığımız iki nedenle yağla-
nır. Alkole bağlı olamayan karaci-
ğer yağlanması, obezite, insülin 
direnci, yanlış ve hatalı diyetler, 
aşırı A vitamini alımı, hepatit, 
kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle 
olabilir.

KARACİĞERİNİZE
İYİ BAKIN!
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Diyetisyen
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Hazırlık aşaması
Vergi beyannamesini doldurmadan önce tüm 
evraklarınızı toplamanız gerekiyor. Gereken 
evraklar şöyle;

-  Maaş bordrosu, işsiz veya (malulen) emek-
liyseniz bu ödeneklerinizi dair belgeler

-  Yıl sonu banka dekontları

-  Kreş makbuzları

-  İş-ev arası yol masrafları 

-  Eğitim maliyet makbuzları

-  Bağış makbuzları

-  Kendinize ait sağlık giderleri ve sigorta 
makbuzları

-  Emlak bakım, tadilat ve kira gelirleri 
makbuzları

-  Emekliliğe katkı payı makbuzları

-  Borç makbuzları

-  Bir yıl önceki vergi beyannameniz

-  Vergi dairenizin bir yıl önceki nihai değer-
lendirmesi

Vergiden düşürmek istediğiniz giderlerinizi 

İtiraz aşaması
Vergilendirmeye dair herhangi bir şey 
sizi tatmin etmediyse, vergi dairenizin 
değerlendirmesine karşı itiraz hakkını-
zın olduğunu unutmayın. Bu durumda 
itirazınızı 30 gün içinde bildirmeniz 
gerekiyor. Bu süreyi aştığınız takdir-
de, vergi dairesinin değerlendirmesi 
kabul edilir ve nihai vergi faturasını 
hesaplandığı şekli ile ödemek 
zorunda kalabilirsiniz.

listelemeniz ve kanıtlamanız gerekiyor. Yurt 
içi ve yurt dışı mal varlığınızı beyan etmek 
zorundasınız. Herhangi bir kontrolde yanlış 
bilgi verdiğiniz ortaya çıktığında, ceza ile karşı 
karşıya kalabilirsiniz. 

Mart ayı sonuna kadar beyannamenizi ve 
tüm ekleri imzalanmış halde vergi dairenize 
teslim etmeniz gerekiyor. Bu zamana yetişti-
remeyecekseniz eğer, sürenin uzatılması için 
erteleme talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol aşaması
Vergi daireniz size, yaklaşık bir ay sonra 
bir değerlendirme mektubu gönderecektir. 
Yazılanları mutlak suretle, dikkatlice kontrol 
etmenizde fayda var. Bu şekilde vergi dairesi-
nin değerlendirmesi ile kendi doldurduğunuz 
vergiye tabi gelir ve mal varlığı rakamlarını 
karşılaştırmış olacaksınız. Aynı zamanda si-
zin için doğru vergi tarifesinin (bekar-evli vs.) 
hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol edin. 

Unutmayın ki, vergi daireniz formlarda yazdı-
ğınız hataları size bildirmek zorunda değildir. 

Gü
nc

el İsviçre’de vergi kurumları mükelleflere vergi formlarını 
göndermeye başladı. Peki vergi beyannamesi hızlı ve 
sıkıntısız bir şekilde nasıl hazırlanır? İşte bunun için 

gerekli olan aşamalar. 
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Soru sormaya 
çok küçük yaşlarda 
başlarız. Konuşama-
sak bile sadece göz-

lerimizle bile soru sorarız. 
Ebeveynlerin, çocuklarının 
yönelttiği soruları anlayışla 
karşılaması, sıkılmadan 
cevap vermesi, çocukları 
yeni sorulara, daha üretici 
sorgulamalara yönlendir-
mektedir.

Ne yazık ki her ebeveynde 
durum bu şekilde olmayabilir. 
Bir pinpon topu gibi anne, 
baba, televizyon, tablet ara-
sında giden çocuklar sorma, 
sorgulama yeteneklerini 
kaybeden kişilere dönüşebil-
mektedir.

tedir. Genelde çocuklarımıza 
okuldan gelirken şu soruları 
yöneltiriz… “Bugün derste 
ayağa kalktın mı?“, “Öğ-
retmenin sorduğu soruya 
cevap verdin mi?” Eğer 
çocuğunda merak duygusu 
geliştiren bir ebeveynseniz 
şu şekilde sorabilirsiniz; 
“Bugün öğretmenine ne 
sordun?” Böylece çocuk 
öğretmenine soru sorması 
gerektiği düşünüp eyleme 
geçebilecektir. 

Bu sayede bilgi, öğrenme dü-
zeyini yükseltip, konsantras-
yon gücünü artırabilecektir.

Sorulara karşı çocukla-
rın verebileceği cevaplara 
olumsuz bir yorum yapılma-
malıdır. Çocuk kısıtlanacağını 
ve yanlış cevap verebileceğini 
düşünerek yaratıcı cevaplar 
veremeyecektir. Önemli olan 
çocuklara sorabileceğimiz 
soruların hem düşündürmesi 
hem de yeni sorular ve cevap-
lara yol açabilmesidir.

baktığımızda, ihtiyaçlarını daha 
söylemeden yerine getiren 
ebeveynler görürüz. Çocuk 
daha susamadan su verilir, 
acıkmadan yemek verilir. 
Çocuk bakar ki konuşma-
ma gerek yok çünkü bütün 
ihtiyaçlarıma cevap veriliyor. 
Hatta çocuğun su ihtiyacı kar-
şılanacağı zaman az miktar 
verilip, çocuğun tekrardan 
“biraz daha istiyorum” demesi 
sağlanabilir. Bu şekilde ken-
dini ifade eden, dile getiren bir 
çocuk yetişebilir.

Ebeveynlerin çocukları merak 
duygusunu geliştirmeye, 
sorgulatmaya yönlendirilmesi 
gerekir.

Merak eden çocuklar soru 
sorar, sorgular ve gelişim 
süreci sağlıklı bir şekilde 
devam eder. Ebeveynlerin 
çocukları merak duygusunu 
geliştirmeye, sorgulatmaya 
yönlendirilmesi gerekmek-

Soru sormaya 
çok küçük yaş-

larda başlarız. 
Konuşamasak 

bile sadece gözleri-
mizle bile soru sorarız.

Kişinin soru sorması ve 
sorgulamasının teme-
li, merak ve şüpheden 
gelmektedir. Çocuklar bazı 
kavramları anlamlandıra-
mayabilir ve merak ederek 
sorgular. Aslında merak 

ederek beyinlerde yer alan 
boşlukları doldururuz.

Çocukların soru sorması 
için öncelikle kendisini ifade 
etmesi, rahatça konuşabilmesi 
önemlidir. Geç ya da az konu-
şan çocukların yaşamlarına 

Çocuklarda
Merak ve 

Sorgulama

Sizce yaşadığımız dünyada merak, 

soru sorma, sorgulama kavramları 

olmasaydı nasıl olurdu? 
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Günümüz insanının 
anlam krizi
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önem kazanması, New Age 
akımlarının bu kadar revaçta 
olması, insanların reenkranas-
yon gibi içeriğini çok anlam-
dan bazı tarikatlara katılmala-
rı, belki de içinde bulundukları 
boşluktan kurtulma çabaları-
nın sonucudur. Ve insanların 
sayısı giderek de artıyor.

Özellikle Batı’da, Müslüman 
inancına sahip olan gençlerin 
dini duygulara daha çok ihtiyaç 
duymaları, mesela bir dönem 
sabahlara kadar süren çılgın 
partilerden, günah çıkarır-
casına birden kopmaları ve 
muhafazakâr ebeveynlerine 
benzemek istemeleri, derin-
leşen anlam krizlerine çare 
olur mu bilemeyiz. Bu olguyu 
eminim benim gibi sizlerde 
gözlemlemişsinizdir.  

Terapiye gelen bazı danışan-
larımız, dünyanın ve yaşamın 
kendisine anlam sunmadığını 
ve yol gösterebilecek birinin 

Özellikle kapitalizmin gelişmiş 
döneminde globalleşen 
dünyada yalnızlaşan insanın 
anlam krizi giderek büyüme 
göstermektedir. Bu krizin 
atlatılmasında şüphesiz 
insanın sığınacağı bir kelama 
ya da söze ihtiyacı daha da 
artmıştır. Sipirütüel akımların 
bu dönemde bu kadar rağbet 
görmesi, Mevlana’nın Mesnevi 
eserinin USA’da bu kadar 
çok satanlar arasında olması 
tesadüf değildir. Günümüzde 
Astrolojinin yeniden ayrı bir 

P
sikiyatride önemli 
akımlardan bir tanesi 
de Varoluşçu Terapidir. 
Varoluşçuluk felsefi 

bir akım olarak özellikle 20 
yy. başlarında Batı Avrupa’da 
etkili olmuş ve psikiyatride 
insanın anlam arayışına katkı 
sunan ve içeriksel olarak Logo 
Terapinin yöntemleriyle kişinin 
anlam vermede zorlandığı 
olaylara ve gelişmelere bakış 
açısı sunmasıyla takdir kaza-
narak, terapi akımları içinde 
hak ettiği yerini almıştır. 

“En büyük mutluluk, mutsuzluğun 
kaynağını bilmektir.” 
(Dostoyevski, 1876)

Mehmet Meral
lic. phil. Psychologe FSP
Systemischer Therapeut
mehmetmeral@gmx.ch
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kaynaklanmaktadır. İnanç 
üzerinden varlığını bir aidiya-
ta bir bağlılığa yönlendirme 
gayesindedir. İnsan kendi 
varlığına anlam katma da 
ötekine ihtiyaç duyar. İnanlar 
inanmayanlar üzerinden, 
erkekler kadınlar üzerinden, 
yerliler olan yabancılardan, 
içerde olanlar dışarda olanlar 
üzerinden kendini kurgu-
lar ve hayatı bu tezatlıklar 
üzerinden algılamaya ya da 
anlatmaya çalışırlar ki, o ne 
büyük bir yanılgıdır! Öteki 
olmadan ‘ben’ oluşmaz. 
Anlamdandırmada ötekine 
duyduğu ihtiyaç bazen kendi 
içinde ukte kalmış arzula-
rının giderilmesinde, bazen 
onun gibi olmama ya da 
düşünememe çabasında, ba-
zen de kendini ondan üstün 
hissetmede kendini ele verir. 
Psikoanalizde bunlar ‘savun-
ma mekanizları’ adı altında 
sınıflandırılarak, kişinin kendi 
benini koruma arzusunun 
sonucuna bağlamaktadırlar. 

Yalnızlık ve
anlamsızlık
Genellikle Varoluşçuluk, 
özellikle de son yıllarda Irvin 
Yalom’la beraber iyice hem 
popüler hem de tanınmış bir 
terapi akımı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yalom’un tera-
pilerinde ana konu yaşam, 

yaşamın getirdikleri ve 
ölüm üzerinedir. Ya-
lom insana ait dört 
temel kaygıyı öne 
çıkarmıştır: ölüm, 
özgürlük, varo-
luşsal yalıtım ve 

anlamsızlık. 
Özellikle de 

anlamsızlık 
mese-
lesinde 
insanı teselli 

edecek bir 
kapı aralamak 

üzerine çabalayıp 
durur. Genellikle 

terapilerine gelenle-
re daha ilk seansın-
da boş bir A4 kağıdı-

olmamasıdan yakınırlar. 
Yaşamlarına anlam katmak 
isterken, anlamı olmayan bir 
dünyada nasıl yaşanılacağı 
üzerine reçeteler arayan 
insanlar, çoğunlukla cevabını 
bulamadıkları bu soruyla 
yalnız kalıyorlar. İçinde bulun-
dukları boşluk duygusundan 
kaynaklı krize giren insan, 
çıkışı anlamda bularak anlam 
arayışına çıkıyor. Genellikle de 
yaşamında yenilgiye uğramış 
bir kişi bu anlam arayışına 
daha çok çıkıyor diyebiliriz. 
Krizler bazen kişiye bir kapı 
açar. İnsan birlikte olduk-
ları kişilerle yaşanılan anın 
değerli olmasını arzular. Kişi 
değerli olanla önemli olanı 
ayırt edebildiğinde ayrı bir 
anlam kazandırır hayatına. 
Yaşantılarında daima önemli 
olanın yanında kalınca başı-
rının geleceğine kendilerini 
inandıranların hayal krıklıkları 
daha büyük olur. Değerli ola-
nın kıymetini bilmekle önemli 
olanın farkına varmak aynı 
şeyler değildir. 

Öteki olmadan 
‘BEN’ olmaz
İnsan inanmak ister. ‘İnan-
mak isteme’ arzusu onun 
bilincine ebevylerinden tutun 
toplumun tüm katmanların-
da ki kurumlara kadar birçok 
unsurun yerleştirilmesinden 

na soldan sağa doğru uzun 
bir çizgi çekerek, bu çizginin 
kişinin ömrünü temsil ettiğini 
sayarsak, başlangıç heri olan 
sol uç doğumunuz ve çizginin 
bittiği sağ ucu da ölüm 
varsayalım der. Son iki ay 
içinde kendinize odaklanın ve 
bu çizgide ömrünüzün aldığı 
mesafeyi belirlemek bir çarpı 
atın der. Genellikle sağ uca 
yakın bir yere çarpı atanlar, 
yani ömrünün sonuna geldiği 
duygusunu yoğun yaşayanlar 
açısından terapide ölümden 
çok anlamsızlık üzerine 
konuşmanın önemini belirler. 
İnsan yalnızlığa ve anlamsız-
lığa tahamül edemediği için 
ötekine sığınır der bir yerde 
Yalom. Kendimizi yalıtılmışlık 
duygusundan uzaklaştırmak 
için başkalarını kalkan gibi 
kullanma eğilimindeyiz. 
Özellikle de göçmenlerde ve 
sürgün hayatını yaşayanlar-
da bu daha da dikkatimizi 
çekmektedir. Unutmayalım 
ki, ‘insan insanın sığınağıdır’ 
derken, sığınılacak insana 
yönelmemize sebep olan da 
yine bir başka insandır. Yani 
insandan gelen olumsuz-
lukları gidermek için yine 
bir insana ihtiyaç duyarak 
atlatabiliriz. 

Aslında bizler psikoterapi 
tekniği kullanırken, ‘ben-
sen’ ilişkisi gibi görünen 
boyut, diğer bir anlamda bu 
karşılaşmada oluşan diyalog 
da, yaşama anlam katmada 
herkesin kendi sınırlarını bile-
rek anlama eyleminde ortak 
noktada buluşma çabasıdır. 
Elbette gelen danışanlarımızın 
çoğunun böyle bir arzusu ya 
da anlam verme ya da bulma 
arayışı yoktur. Çok az danışan-
larımız bizim gerçek anlamda 
arzuladığımız psikoterapi 
ilişkisindeki karşılaşmayı 
sunuyorlar bize. 

Hele bazıları aynı tarım 
toplumlarındaki insanlar gibi 
yaşamın anlamına dair soru-
lar hiç sormuyorlar. Birçoğu 
hayatın somut sıkıntılarıyla 
uğraşırken, geleneklerin bas-

kılayıcı ve onların koruyucu 
olarak gördükleri normlarının 
bir yazgısı gibi karşımıza 
geldiklerine şahit olmuşum-
dur. Bazılarının anlamsızla 
yüzleşmek gibi bir durumları 
da yoktur. Sanayileşmiş top-
lum nsanın doğadan kopmuş 
olanları daha çok anlam-
sızlık sorularıyla uğraşırlar. 
Uğraşmak için yeterince de 
zamanları vardır. 

İsviçre’de her on kişiden 
yedi kişi yaptığı işte mana 
krizi yaşamaktadır. Burn-
out vakalarının çoğalması 
tamamen artık giderek artan 
bir sayıda seyir izlerken, dev 
bürokratik yapılarda hizmet 
vermek anlamsız hale gele-
bilmektedir. 

Günlük haytınızda çalan 
telefondaki kişinin bir reklam 
bürosundan olması ve 
sadece size satmak istediği 
ürünü kakalama arzusu can 
sıkıcı gelebilir. Çünkü o an 
varoluşsal bir başka sıkıntı ile 
boğuşuyor olabilirsiniz. Bazen 
haller vardır kişi can sıkıntısı, 
durgunluk ve boşluk duygusu 
içinde olabilir. Viktor Frankl 
buna “Varoluş vakumu“ der. 
Bu durumlarda kişi kendine 
ve dünyaya inançsız bakar. 
Yönünü bulmada zorlanır ve 
yaptığı her şeyin amacını so-
ruşturur. Boş vakitlerinde dahi 
ne yapmak istediğine dair fikir 
geliştiremez. Frankl’e göre 
çağımızın insanının en büyük 
açmazı sezgilerini kaybetmiş 
ve gelenekle bağını yitirmiş 
olmasıdır. 

Anlamsızlıkta belirli bir vakum 
oluştuğunda, belirtiler (semp-
tomlar) bu boşluğu doldur-
maya başlar. Mesela alkolizm, 
obsesyonelizm, cinsel davra-
nışlarda enflasyon, depresyon, 
sorumsuz ve yıkıcı davranışlar 
böylelikle Noojenik nevrozlara 
yol açar. Noos Yunanca’da zi-
hin anlamına gelmektedir. Yani 
zihinsel nevrozlar oluşmaya 
başlar. 



Golf sporlarından karavan 
arabalara, gemi turlarından at 
biniciliğine ve masaj mal-
zemelerine kadar geniş bir 
yelpazenin sunulduğu fuar 
alanını yaklaşık 60 bin kişi 
ziyaret etti.

İ
sviçre'nin en büyük turizm 
fuarlarından biri olan 
FESPO yapıldı. 25 -28 
Ocak tarihleri arasında 

gerçekleştirilen fuar, Zürich-
Oerlikon'da bulunan fuar 
merkezinde düzenledi.

Bu yılki FESPO'ya farklı ülke-
leri temsil eden 650 tanıtım 
standı açıldı. 25 bin metre-
kareyi kapsayan fuar alanı 
çok çeşitliliği ve renkliliği ile 
dikkat çekti. 
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Türkiye Standı
FESPO organizasyonunda, Türkiye standına da yer ve-
rildi. 240 metre karelik stant dahilinde, Türkiye'nin farklı 
tatil beldelerinden gelen destinasyonlar ve İsviçre'de 
faaliyet yürüten turizm firmaları, ziyaretçilerine 4 gün 
boyunca kendilerini ve Türkiye'nin turistik şehirlerini 
tanıttılar.

Truva yılı
Alanda bulunan Türkiye standının bu yılki konusu Truva 
idi. Bu vesile ile multimedya özelliğinde hazırlanan bir-
çok görsel, fuar ziyaretçileri tarafından ilgi ile izlendi.

Fuar alanında, canlı müzik eşliğinde Anadolu mutfağın-
dan lezzetli yemekler sunulurken, BEM Halk Oyunları 
Topluluğu'nun sergilediği geleneksel gösterilere de yer 
verildi.

Ayrıca fuar boyunca, UNESCO Somut Olmayan Kültür 
Miras Listesi'ne eklenen Ebru Sanatı da tanıtıldı.

Zürich Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, fuar 
çalışmaları ile ilgili olarak şunları aktardı;

Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı vesilesi ile 
bu yıl Truva yılı ilan edildi. Biz de bu çalışmayı İsviçre'ye 
taşıdık ve bu yılki fuarda konsept olarak Çanakkale 
bölgesinde bulunan Truva‘yı ön plana çıkardık. Bu vesile 
ile fuarın ilk gününde Truva konulu sunum da yapıldı. 
Sunum Sirkeli Höyüğü'nde uzun yıllar yapılan kazılara 
başkanlık eden Bern Üniversitesi Arkeolojik Bilimler 
Enstitüsü Profesörü Mirko Novak tarafından yapıldı. 
İsviçreliler bu sunumu ilgi ile dinlendiler.

Standınıza ilgi nasıldı bu yıl?
Bu yılki standımıza Alanya, Antalya, Bodrum ve Çanak-
kale'den destinasyonlar katıldı. İsviçrelilerin ilgilerinden 
gayet memnun kaldık. Genel olarak Türkiye'ye yapılan 
rezervasyonlarda yüksek oranda artışlar olduğunu öğ-
rendik. Birkaç yıldır gidemeyenlerin tercihi bu yıl Türkiye 
olacak. Bu dönemde İspanya, İtalya, Yunanistan ya da 
Portekiz gibi ülkelere kayan turistler buralardaki hizmet 
ile Türkiye'deki hizmetleri kıyaslama şansına da eriştiler. 
Bu yönü ile bizim için 2018 yılı, turizm alanında geri 
dönüş yılı olacak.
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Mustafa Aktaş
Eski Futbolcu

İsviçre'de, Şubat aynın ilk haftasında ligler başladı. Devre 
arasının en önemli  gelişmesi, Basel Futbol Kulübü’nün 
22 yaşındaki defans oyuncusu Manuel Akanji'nin 

yüksek sayılabilecek bir ücret ile (21,5 Milyon 
Euro) Almanya'nın Borussia Dortmund Kulübü'ne 
transferiydi. 

Basel Futbol Kulübü, İsviçre'de yıllardır rakipsiz bir 
şekilde hegomanyasını sürdürüyor. Kulübün finansiyel geliri, 
liglerde onu takip eden kulüplerin 5 katı büyüklüğünde. Basel 
Futbol Kulübü buna rağmen bu yıl iyi bir başlangıç yapamadı. 
Kulüp ancak ilk yarının ortalarından itibaren toparlanmaya 
başlarken, şampiyonluk için BSC Young Boys takımı ile 
çekişiyor. Bu yılki şampiyonluk mücadelesi, yüksek bir 
ihtimalle bu iki takım arasında yaşanacak. 

Sp
or

Günümüz futbolu çok büyük bir endüstri haline geldi. Sektörü 
adeta bacasız fabrika şeklinde adlandırırsak yeridir. Avrupa'da 
birçok kulübün 500 Milyon Euro barajını aştığını görüyoruz. 

İnsanların futbola olan ilgileri  gün be gün artarken, futbolun 
pazarlama ayağı önemli bir sıçrama yaptı. Maçlardaki yayın gelirleri 
çok fazla artarken, bununla birlikte Avrupa'nın birçok ülkesinde 
50 bin kişilik ve üzerinde olan birçok stadyum inşaa edildi. Bahis 
şirketleri çoğalırken, kulüplerin patentli ürünlerinin satışından 
elde edilen gelirler büyüdü. Genç futbolculara yatırım yapılırken, 
scoutluk gelişti. Her kulüp kendine bir scout ekibi oluşturarak, 
genç ve yetenekli oyuncuları daha erken yaşlarda takibe alıp, düşük 
maliyette takımlarına kazandırdı. Sonrasında bu oyuncular parlatılıp, 
daha büyük kulüplere satılarak büyük gelirler elde edildi. Sonuçta da 
kulüplerin kasalarına çok büyük paralar girdi.
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Kulüpler, sezonun ilk yarı sonunda eksik veya 
yeterli olmayan mevkilerine gerekli trans-
ferlerini yaptılar ve ikinci yarı hazırlıkları için 

yurtdışı kamplarını tamamladılar. İsviçre Raiffeisen 
Süper League ekiplerinin birçoğu kamp için İspanya 
ve İtalya'yı seçerken, teknik direktörü Murat Yakın 
olan Grasshopper Zürich ekibi Antalya'yı tercih etti.
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88. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı 8-18 Mart 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yılki fuara 30 
ülkeden 200 firma katılacağı duyurulurken, birçok 
araç markası teknolojik lükslerini ve özel sportif 
dizaynlarını önplana çıkaracak.

Fuarda 120’den fazla yeni araç ilk kez otomobil tutkunlarıyla 
buluşup dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Bu yılki fuarın afiş çalışmasında, sportif özellikleri yansıtan 
yeşil renkte bir otomobile yer verilmesi, fuara katılacak olan 
çevre dostu otomobillerle ilgili ipuçları veriyor.

Palexpo salonlarında düzenlenecek olan fuarın alanı 
77 bin 323 metrekare. 

90 farklı ülkeden 10 binden fazla basın mensubunun katılacağı 
bu fuarda, basın mensuplarına özel 2 günlük bir program yapıla-
cak. Bu iki günde “Car of the Year“ olarak bilinen yılın otomobili 
belirlenecek. Daha önce yapılan elemelerde 29 ayrı model 
içinden 7 ayrı model finale kalmayı başardı.

“Car of the Year“ için finale kalan 7 otomobil markası şöyle; 
Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5er, Citroën C3 Aircross, Kia 
Stinger, Seat Ibiza, Volvo XC40. 

5 Mart’ta yapılacak olan bir basın toplantısı ile de 2018 yılının 
otomobil duyurulacak.

2018 yılının
otomobili seçilecek

700 bin ziyaretçi bekleniyorOrganizasyon yetkilileri, 10 gün süren fuara yaklaşık 700 bin kişiyi beklediklerini ifade ediyorlar.
İlk kez 1905 yılında düzenlenen ve 1924 yılında uluslararası bir nitelik kazanan Cenevre otomobil Fuarı, Detroit, Paris ve Frankfurt otomobil fuarlarıyla birlikte dünyanın en prestijli otomobil fuarları arasında yer alıyor.
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A LONG WAY HOME 
Luc Schaedler 

ALMOST THERE 
Jacqueline Zünd 

AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ 
Maryam Goormaghtigh 

DAS KONGO TRIBUNAL 
Milo Rau 

L’OPÉRA DE PARIS 
Jean-Stéphane Bron 

En İyi 
Belgesel 
Adayları

BLUE MY MIND
Lisa Brühlmann 

DENE WOS GUET GEIT 
Cyril Schäublin 

IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE 
Silvio Soldini 

MARIO 
Marcel Gisler

TIERE 
Greg Zglinski 

En İyi 
Film 

Adayları

ALMOST THERE 
Gion-Reto Killias

BLUE MY MIND 
Noemi Preiswerk

PAPA MOLL 
Kaya Inan

En İyi 
Kurgu 

Adayları

BLUE MY MIND 
Lisa Brühlmann

MARIO 
Marcel Gisler, Thomas Hess

VAKUUM 
Christine Repond 

En İyi 
Senaryo 
Adayları

Loane Balthasar (Sarah) 
SARAH JOUE UN LOUP-GAROU

Monica Gubser (Gertrud Forster) 
DIE LETZTE POINTE

Luna Wedler (Mia) 
BLUE MY MIND

En İyi 
Kadın

Oyuncu
Adayları

Max Hubacher (Mario Lüthi) 
MARIO

Stefan Kurt (Papa Moll) 
PAPA MOLL

Sven Schelker (David) 
GOLIATH

En İyi 
Erkek

Oyuncu
Adayları

23 Mart 2018 
tarihinde, Federal 

Hükümet Üyesi Simonetta 
Sommaruga'nın da 
katılacağı bir törenle 
İsviçre Film Ödülleri 
sahiplerini bulacak 
Tören, Zürich Oerlikon'da 
bulunan Halle 622' de 
yapılacak.

İzleyiciler 19-25 Mart 
tarihleri arasında, 
Zürich (Filmpodium) ve 
Cenevre'de (Çinémas 
du Grütli) bulunan 
merkezlerde festival 
ödülüne aday olan 
filmleri izleyip üzerinde 
tartışabilecekler. 

2018 ödülleri için, 
toplamda 12 farklı 
kategoriden 79 film 
başvurusu yapıldı. 
Her film, yaklaşık 350 
İsviçre film akademisi 
üyesi tarafından 
anonim bir şekilde 
değerlendirildi ve 
adaylık komitesine 
tavsiye olarak 
sunuldu.



2018 ilkbaharında 
klasik görünümler 
seviye atlıyor. 
Oyuncu 
görünümlerin ve 
parıltının liderliği 
ele aldığı bu sezon 
kuralları unutun. 
Sınır tanımayan 
renk ve doku 
deneylerinden 
partinin sokağa 
uyarlandığı 
kombinlere, 2018 
İlkbahar trendlerini 
bir araya getirdik.
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2000’li 
yılların suçlu 
zevki denim 

görünümleri, 
bu ilkbahar 
tazelenen 
formlarla 
klasik ve 

keskin bir tavır 
takınıyor.
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Sarıyla pembe, 
ya da kırmızıyla 

yeşil. Yoğun 
renk paletleri 

blok bir şekilde 
kullanılarak 
ortaya cesur 
bir görünüm 

çıkarıyor.

Kim Kardashian 
ile günlük 

giyime adapte 
olan bisiklet 
şortları 2018 

ilkbaharında Saint 
Laurent ile gece 
görünümlerine 

kadar kendine yer 
ediniyor.

Geçtiğimiz sezon 
Calvin Klein 

ile yoğunlaşan 
bu akım, 

elbiselerden 
diz üstü botlara 
gardırobunuzda 
hükümdarlığını 

ilan ediyor.

Baharı 
müjdeleyen 

ferah renkler 
2018 yazında 

limon sorbeden 
ağır başlı fıstık 
yeşiline pastel 

formlarla 
hayatımıza 

giriyor.

Alexander 
Mcqueen’in 
desenlerle 
yenilenen 

görünümünden 
Margiela’nın 
dekonstrakif 

yorumuna 
trençkotlar 

ikinci bir cilt gibi 
kıyafetlerimizi 

sarıyor.

Püsküllerden 
tüylere 
oyuncu 
dokular, 

görünümlere 
ekstra etki ve 
deneysel bir 
tavır katıyor.
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!Flörtöz mini 

elbiselerden 

güçlü takımlara 

göz alıcı ışıltılı 

görünüm 2018 

ilkbaharının 

vazgeçilmezle-

rinden oluyor.

2018 İlkbahar 
sezonunda 

gece 
görünümleri 
hafifliyor ve 
transparan 
bir bitişe 
merhaba 

diyor.
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Slip elbiseler 
2018 

ilkbaharında 
yatak odası 

kıyafeti 
formundan çıkıp 
süsleniyor, form 

kazanıyor ve 
seviye atlıyor.

47



48 15 Şubat 2018 / Sayı 55

aşık oldukları kişilerden çok zor 
vazgeçerler ve rahat oldukları yer-
lere hep geri dönerler.  Kendinizi 
balık burcunun aşkına bırakın. Size 
gerçek sevgiyi balıklar öğretir. Tek 
yapıcağnız şey ilginizi ve sevginizi 
vermektir. Gerisi gelir. 

Balık burcunun iş hayatı ve para

Balık burçları hiçbir zaman para 
için başarılı olmaya çalışmazlar. 
Ancak bir işi sevince veya yaptığı 
işin doğru olduğuna inanırlarsa 
çok büyük başarılar kazanırlar. 
Balık burçları iş hayatında çok 
başarılıdırlar ve çok iyi bir ekip 
çalışması yaparlar. Para kazanma 
hedefleri olmadığı için onlarla 
yola çıkan insanlar hep kazançlı 
çıkar. Kazandıkları paraları ise en 
kısa zamanda harcarlar çünkü 
onlar için paradan daha önemli 
değerler vardır. 

2018 yılında balıklar 

Sanırım birçok balık 2017'de 
maddi kayıplar yaşadı. Balıklar 
2018 yılında kendilerini işlerine 
vercekler. Bu yıl yeni fikirler sizi 
yönlendirecektir. Yeni ve önemli 
kararlar alıp maddi durumunuzu 
düzeltmeye çalışacaksınız. Sizleri 
yoğun bir yıl bekliyor. Bazen bu 
yoğun çalışmada yorgun düşüp 
aşırı duygusal olabilir; "Çabalıyo-
rum, yapıyorum ama hiçbir yere 
gelemiyorum." hissine kapılabilir-
siniz. Sevgili balıklar hiç korkma-
yın. Çünkü bu sene ektiğinizi 2019 
yılında biçeceksiniz. Sizin seneniz 
aslında 2019. Çalışmaya devam 
edin derim. 

Balıklarların içinde büyük bir ener-
ji var ve bu sene dostlarını, günlük 
hayatlarını gözden geçirecekler. 
İyi olmayan insanları hayatla-
rından çıkarıp yeni dostluklara 
başlayacaklar. 

Not: Bu yazdıklarım genel bilgi-
lerdir ve bu her balığın bu seneyi 
aynı şekilde gecireceği anlamına 
gelmiyor. Her insanın kendine ait 
bir yıldız haritası vardır. Sizin için 
önemli ve geçerli olan o haritadir.

Sevgiyle kalın.

www.kaffeesatzstube-maharaa.ch

İnsanların burçlarını yakından 
tanımaları, ilişkilerinin daha olum-
lu yürümesi anlamına gelir. Bir 
insanın yıldız haritasını bilmeseniz 
bile, hangi burca ait olduğunu 
bildiğinizde, o burçların özellikleri 
üzerinden insanlarla daha iyi ilişki-
ler kurabilirsiniz. Bu yüzden dergi-
mizde her ay bir burcu tanıtıp, bu 
burcun özelliklerini anlatacağım 
size. Ek olarak da, o burcun bu 
sene neler yaşayabileceğini ele 
alacağım.

Özellikleri

Balık burcundan olanlar çok 
gizemli ve duygusal insanlardır. 
Onlara baktınızda bile bunu hisse-
der, sıcacık bakışlarını görürsünüz. 
Onları çok iyi tanıdığınızı sanırsınız 
ancak hiç beklemediğiniz bir anda 
birşey yaparlar ve sizi adeta bü-
yülerler. Onlardan hiçbir şeyi giz-
leyemezsiniz,herşeyi hissederler. 
Hesap kitap yapan kişiler olmadık-
ları için, sezgilerinden yola çıkarak 

bütün kararlarını hisleriyle alırlar. 
Ayrıca aşırı duygusal özelliklerde 
olup çok ince düşünürler. 

Bütün burçlar arasında en gizemli 
olanıdır balık burcu. İnsanların so-
runlarıyla kendi sorunlarıymış gibi 
ilgilenirler. Genellikle, başkalarının 
sorunlarını kendi sorunlarının üze-
rinde tutarlar ve karşılık olarak tek 
şey beklerler; ilgi. Eğer istedikleri 
ilgiyi alamazlarsa birden kendileri-
ni geri çekerler ve derin bir keder 
yaşarlar. Siz bunun farkında bile 
olmazsınız. Dışardan baktığınızda 
onun sakin olduğunu düşünürsü-
nüz, ancak iç dünyalarında büyük 
fırtınalar kopar. 

Balık burçları çok yetenekli insan-
lardır. Fakat bu yetenekle-

rini başkalarına göster-
memek için ellerinden 

geleni yaparlar.
Bunun nedeni 
ise, çok alçak 
gönüllü ve 

duyarlı olmala-
rındandır. Büyük 
bir hayal gücüne 

sahip olan bu burç 
özelliğindeki insanların 

duyguları da rengarenktir. Bu 
yüzden, birçok sanatçının ba-
lık burcundan olması tesadüfi 

değildir.

Balık burcunun doğduğu ev

Yıldız haritasında, evinde en 
son doğan burcumuz balıktır ve 
Neptün yıldızını balıklar yönetir. 
12 evimiz çok Spiritüel bir evdir 
ve kısa bir şekilde; perde arka-
sında gizli olan ne varsa 12 evde 
bulunur diyebiliriz. Bu ev yıldızlar 
evindeki en derin evlerden biridir. 

Balık burcunun aşk hayatı

Balıklar çok romantiktirler ve 
aşkla bu romantizmi yaşarlar. 
Ancak kendilerini her insanın ya-
nında iyi hissetmezler ve böylesi 
ortamlardan adeta kaçarlar. Eğer 
balık burcuna aşık olduysanız, ilk 
yapacağınız şey onun kendisini 
rahat hissetmesini sağlamaktır. 
Onlar kendilerini rahat hisseder-
lerse kalplerini açarlar ve size hiç 
tanımadığınız bir dünya tanıtırlar. 

Balık burcundan biri ile aşk 
yaşıyorsanız kesinlikle korkmayın 
ve onu kısıtlamayın. Balık burçları 

As
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Nurten Avcı (Maharaa)
nurten_avci@hotmail.com





Yeni 
Nissan 
Kicks

Kicks, sade bir kokpit tasarımına sahip. 
7 inç büyüklüğünde renkli bir ekrana 
sahip olan otomobil, Apple CarPlay ve 
Android Auto ara yüzlerine sahip güncel 
bir bilgi ve eğlence sistemini bünyesin-
de barındırıyor. Otomobilde ayrıca Kicks 
SR Premium Package ile birlikte Bose 
Personal Plus ses sistemi de sunul-
makta.

Kicks, 125 bg gücünde 1.6 litre hacimli 
dört silindirli benzinli motorla satışa su-
nulacak. Yakıt verimliliğini destekleyen 
Xtronic otomatik şanzımanla kombine 
edilen ve gücünü ön aksa aktaran mo-
tor 7.1 lt/100 km'lik bir tüketim değeri 
sunuyor.

Zengin donanımıyla dikkat çeken yeni 
Kicks’te çevre görüş sistemi gibi konfor 
odaklı donanımlar dışında tüm donanım 
paketlerinde Otomatik Acil Durum Freni 
de standart olarak sunuluyor. Oto-
mobilin üst donanım paketlerinde ise 
ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Arka 
Çapraz Trafik Uyarısı da bulunuyor.

Günümüzde güçlü bir crossover marka-
sı haline gelen Nissan, bu segmentteki 
yeni modeli Kicks'i görücüye çıkardı. 
Nissan’ın crossover ve SUV pazarına 
yönelik altıncı modeli olan Kicks, 2018 
yılının Haziran ayında yollarda olacak. 

Her ne kadar bazı yayınlarda yeni Juke 
olduğu belirtilse de, Kicks 4295 mm'lik 
uzunluğu ile Juke'dan 16 cm daha uzun 
bir gövdeye sahip. Bu da onun Juke'un 
halefi değil de, yeni bir model olabilece-
ğine işaret ediyor.

Şişkin çamurlukları, yüksek tavanlı 
mimarisi ve yüksek omuz çizgisiy-
le karakteristik kompakt crossover 
duruşuna sahip olan Kicks; V formlu ön 
ızgara, bumerang formuna sahip ön far 
ve arka stop lambaları ve “Wrap-around 
visor” adındaki tavan çizgisi gibi tasa-
rım detaylarıyla Nissan tasarım diline 
sadık bir görünüm sunuyor. Standart 
olarak Akıllı Otomatik Far (I-AH) ve 
isteğe bağlı olarak LED farlarla dona-
tılan otomobilde, farklı gövde renkleri 
dışında beş adet çift renk uygulaması 
bulunuyor.
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Toyota CES’te tanıttığı yeni araştırma platfor-
muyla; otonom araçların algılama yeteneklerini 
artırmaya, algılamayı akıcı bir şekilde yola 

aktarmaya ve otonom araç teknolojilerinin kolay bir 
biçimde araçlara entegre edebilme üzerine odakla-
nıyor.

Bu yılın bahar aylarında başlayacak olan Platform 3.0 
üretimi, Toyota Araştırma Enstitüsü’nün olgunlaşmış 
otonom araç teknolojisini simgeliyor. 

Sensörler açısından çok zengin olan otomobil, 
yoldaki en yüksek algıya sahip araçlardan biri olarak 
dikkat çekiyor. Lazer ışınlarıyla çalışan Luminar LI-
DAR sistemiyle 200 metrelik menzile sahip platform, 
daha önceki platformdan farklı olarak sadece ön 
tarafı değil, 360 derecelik açıyı tarayabiliyor. Ayrıca 
yüksek çözünürlüklü LIDAR, karanlıkla görünmesi 
zor objeleri de algılayabiliyor. 

Bununla birlikte daha kısa menzilli LIDAR sensörleri 
ise, aracın dört bir yanına yerleştirilmiş. Böylece ara-
cın yanından geçen çocukları veya yoldaki engelleri 
algılayabiliyor. 

Sistemi kompakt bir yapıda oluşturan Toyota, 
sensörleri ve kameraları gizlemiş. Ayrıca hava 
şartlarından ve sıcaklıklardan koruyan yeni bir panel 
oluşturarak, sunroof bölmesindeki alanı akıllıca 
kullanıp yüksekliği minimuma indirmiş.

Toyota Araştırma 
Enstitüsü, 

gelecek 
jenerasyon 

otonom 
araştırma aracı 

olan Platform 
3.0’ı, tanıttı. 
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İsviçre'nin geçmiş dönemlerine ait çok yönlü kültürünü, geleneklerini ve insanların 
günlük hayatlarını sergileyen bir mekan Ballenberg. 



Burası Kanton Bern'e bağlı Hofstetten 
Brienz bölgesinde bulunuyor. 66 hektarlık 
bir alandan oluşan bu açık hava müze-
sinde; tarihi İsviçre evlerini, atölyelerini, 
çiçeklerle dolu çiftlik bahçelerini keşfede-
bilirsiniz. 

Burası adeta gerçekle illüzyonun ustaca 
harmanlandığı bir mekan. Taşıma evlerle 
yaratılmış olan bu bölge, geçmişi büyüle-
yici bir deneyime dönüştürüyor. Bal arıları-
nın nasıl bal yaptığından, dumanda etlerin 
nasıl pişirildiğine, at çiftliklerine kadar 
birçok çiftlik evi gezilebilir burada. Canlı bir 
müze özelliği taşıyan Ballenberg'de; saat 
yapımı, halı örme, dantel işleme, at binme 
gibi geleneksel birçok şeyi canlı olarak 
görmek mümkün.

İsviçre'nin dört bir yanındaki evleri 
sembolize eden 100'ün üzerinde ev var 
burada. Yörelere göre gruplanan evlerin iç 
mekanları  orijinal hallerine uygun olarak 
döşenmiş. Buradaki çiftlik hayvanları, eski 
zamana ait geleneksel bahçeler, tarlalar 

ve yerel el sanatları, kırsal yaşamın canlı 
birer izlenimini sunuyor ziyaretçilerine. 

Geleneksel kostümlerin ve mobilyaların 
olduğu İsviçre evleri özellikle gezilmeye 
değer. Burası çocuklar için de oldukça 
eğlenceli. Oyun parkı, eski tip atlıka-
rınca, bir ev dolusu oyuncak çocukları 
cezbedecektir. Onlarla, eski kıyafetler 
giyip evcilik de oynayabilirsiniz mesela. 
Sonrasında at arabalarına binmek, yavru 
domuz ve tavşanları beslemek çocukları 
fazlasıyla eğlendirecektir. Yorulduğunuz-
da dinlenebileceğiniz restoranlar da var 
burada. Ayrıca piknik alanları da mevut. 
Dileyen piknik yapabilir. Girişte, gezmenize 
yardımcı olacak bir müze haritası almayı 
unutmayın.

Son olarak, Ballenberg Müzesi'nin sadece 
Nisan-Ekim ayları arasında açık olduğunu 
belirtmeden geçmeyelim. Bu yıl Ballen-
berg Müzesi’nin kuruluşunun 50.yıl dönü-
mü. Bu vesile ile özel etkinler planlanıyor.

Doğu Girişi
Brienzwiler/Brünigstrasse

Märithüsli

53

Buraya dair daha fazla 

bilgi edinmek isteyenler  

www.ballenberg.ch 

adresinden 

faydalanabilirler.

Kilitli dolap Alışveriş Restoran Piknik alanı

Bahçeli Oyun parkı Engelli tuvaleti Engelli parkı

ÇikolataTren Otobüs Park Sağlık HizmetiTuvalet

Hareket problemi olanlar için uygun değil

Fotoğraf Noktası

Fotoğraf sergisi Orman yolu başlangıç noktasıHayvanat bahçesiMeslekler ve oyunlarNiko ile fotoğraf



Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

olur: “Siz küçük çocukların ırzına geçen 
kilise görevlileri ile ilgilenseniz daha iyi 
olur“.

Polis şefi ile daha ileri gidemeyeceğini 
anlayan Mildred, Polis şefini baba-
sı gibi seven Jason Dixon'a ( Sam 
Rockwell) yönelir. Siyahlara işkence 
yapan, anasının kuzusu, ırkçı, pek zeki 
olmayan, öfkelendiğinde kontrolünü 
yitirip reklam ajansı sahibini reklam 
panolarını kiraya verdiği için feci 
şekilde döverek pencereden dışarı 
atabilecek kadar gözü kör Dixon, daha 
sonra büyük bir dönüşüm geçirecektir.

Yönetmen neredeyse dişi John Wayne 
gibi ciddi ve sadece hedefe kilitlenmiş 
bir karakterle bütün diğer karakterlerin 
varoluşlarını tekrar sorgulamalarını 
sağlarken, duygu paletinin bütün nüans-
larına kadar ortaya çıkmasına olanak 
sağlıyor. Sanılanın aksine tecavüz, 
ırkçılık, ya da kendi kaderine bırakılmış 
gibi görünen kasabalar değil yönetme-
nin derdi. Bunların hepsi var filmde ama 
asıl problem dünyanın bu evresinde ne-
redeyse her yerde geçerli olan herkesin 
kendi dar kalıpları içinde kalıp diğerlerini 
dıştalaması, kampların oluşma hali. 
“Her kampın içinde ayrı hikayeler var“ 
diyor yönetmen ve kamplarımızın dışına 
çıkabilirsek belki beraber yürümek de 
mümkün olabilir.

Mildred Hayes'ı canlandıran Frances 
McDormand bu kararlı, kıpırtısız, donuk 
mimikleriyle, öfke fışkıran gözleriyle 
öyle şahane bir performans sergiliyor 
ki, sadece onu seyretmek için bile filmi 
bir kez daha izleyebilirim. Polis şefi 
rolü ile Woody Harrison, Polis memuru 
Sam Rockwell de harikalar yaratıyorlar. 
Rejisör Martin McDonagh Polis şefinin 
ölmesinden sonra dizginleri biraz 
elinden kaçırsa da neredeyse kusursuz 
bir yönetim sergiliyor. Golden Globe ta 
birçok ödül alan film Oscar ödüllerinin 
de en ciddi adayı. Kesinlikle izlemenizi 
öneririm.

Yönetmen McDormand, ilk uzun metrajlı 
filmi İn Bruege'da kara mizaha olan 
düşkünlüğünü ve yetkinliğini ispatlamış-
tı. Bu kez Coen kardeşlerin ustası olduğu 
bir tema ile karşımıza çıkıyor. Hem de 
unutulmaz filmleri ile, Fargo'nun unutul-
maz aktristi Frances McDormand’a 
başrol veriyor. Film müzikleri de aynı 
müzisyenin (Carter Burwell) elinden 
çıkma.

Mildred Hayes ( Frances McDormand ) 
7 ay önce buluğ çağındaki kızını kaybet-
miştir. Soruşturmalardan hiçbir sonuç 
çıkmaması ve dosyanın rafa kaldırılma-
sını kabul etmeyen kızgın anne her gün 
eve giderken önünden geçtiği yıllardır 
kullanılmayan reklam panolarının 
önünde duraklayıp, tırnaklarını kemi-
rirken, birden kararını verir ve Ebbing 
kasabasının reklamcısında soluğu alır. 
Kasaba ertesi gün kırmızı üzerine siyah 
puntolarla yazılmış afişlerle donatılmış 
reklam panolarını konuşmaktadır. 

Öldürülürken tecavüz edildi, hala 
kimse yakalanmadı, bu nasıl oluyor bay 
Willoughby?

Mildred Hayes'in etrafındaki hiç kimse 
onun kızgınlığından payını almadan 
kurtulamaz. Polis şefi Willoughby 
(Woody Harrison), aslında pek kötü biri 
değildir. Kanser hastası ve ölmek üze-
redir. Soruşturmada da elinden geleni 
yaptığını öfkeli Mildred Hayes'e anlatma-
ya kalkıştığında onun buz gibi bakışları 
ve sarsılmaz iradesi ile karşılaşır. Hayır 
hiçbir şey, hiçbir neden onu ikna edeme-
yecektir. Ölümcül bir hastalık hali bile. 
“Zavallı zencilere işkence yapacağınıza 
işinize konsantre olun“der. Polis şefinin 
cevabı ise: “Eğer bütün ırkçı polisleri 
işten atsam sonuçta 3 polis kalır. Onlar 
da büyük olasılıkla homofobiktir.” olur. 
“Son kart olarak ölmek üzere olduğumu 
bilmene rağmen niye adımı anarak beni 
herkese rezil etmeye çalışıyorsun? “so-
rusu ise “Sen öldükten sonra bu reklam 
panolarının etkisi herhalde bu kadar 
kuvvetli olmaz.“ diye cevaplandırılır.

Kasabalıların çoğu Polis şefinin haksız 
yere suçlandığını düşünerek rahibin 
birde bayan Hayes ile konuşmasını ister-
ler. Kasabalının düşüncelerini aktaran 
Rahip'e Mildred'ın cevabı kısa ve sert 

3 Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri

Yönetmen : Martin McDonagh

Yapım Yılı : 2017

Ülke : ABD

Türü : Dram, Komedi, Suç

Süre : 115 dakika

Oyuncular : Frances McDormand,  Woody 
Harrelson,  Sam Rockwell,  Caleb Landry Jones,  
Lucas Hedges
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Filmin Rejisörü Hugh Welchman 
2008 yılında kısa animasyon filmi 
Peter ve Kurt ile Oscar almıştı. 
Daha sonra tanıştığı şimdiki eşi 
ressam Dorota Kobiela ile çok 
daha büyük bir projeye kalkışmış-
lar. Vincent van Gogh'un hayatını 
onun stili ile yağlı boya resimlerle 
beyaz perdeye uyarlamak olsa olsa 
çılgınca bir fikir olabilir. Çılgın bir 
ressamı konu alıyor olmasına rağ-
men... Evet 125 Ressamın 57.600 
resmi yağlıboya ile resmetmesi 
6 yıl sürmüş. Van Gogh’un resim 
tekniği ile anlatılan hikâye ise onu 
tanıyan okurlarımız için çok da 
yabancı değil;

Posta memurunun oğlu Armand 
Roulin (Douglas Booth) babasının 
ricası ile Paris'e yola çıkar. Van 
Gogh öldükten 1 yıl sonra kardeşi 
Theo'ya göndermiş olduğu mektu-
bu iletmesini ister. Ancak Theo'da 
hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla 
Van Gogh'u tanıyan birine mektubu 
ulaştırmak üzere Van Gogh'un son 
olarak yaşadığı kasabaya doğru 
yola çıkar.

Gauguin'le şiddetli bir tartışmasının 
sonunda kendi kulağını kesen ve 
resmeden Van Gogh'un 28 yaşında 
başladığı ressamlığı süresince, 
37 yaşında ölene değin yaklaşık 
800 esere imza attığını biliyoruz. 
Bugüne kadar bilmediğimiz, 
kendi yaşamına kendisinin mi son 
verdiği, yoksa öldürüldüğü mü? Bu 
sorudan yola çıkan yönetmenler 
Van Gogh'un tanıştığı ve resmini 
yaptığı kişilerin Van Gogh'la anıla-
rını dile getirdiği bu biyopic hikâye 
örgüsünde istemeden fazla tekrara 
düşerek öykü yapısını kimi zaman 
zora sokuyorlar.

Goethe, sanat türleri arasında 
transferin sorunlu olduğu konu-
sunda bizleri uyarıyor. Yoksa sana-
tın o formunun olmasının anlamı 
olmazdı, diyor. Bütün dünyada 

sahnelerin Van Gogh resim tekniği 

ile tek tek resmini yaptırıyorlar ve 

çıkış noktası olarak tabii ki ressa-

mın Orijinal eserlerinin retros-

kopilerini kullanıyorlar. Eğer kısa 

bir animasyon olsaydı 10-15 dk. 

harika bir deneme ile karşılaşmış 

olacaktık. Ancak 95 dk. bir yapım-

da ister istemez öykünün gücü çok 

büyük ağırlık kazanıyor. 

Harika resimlerin cazibesinden 

kendini kurtaramamış yönetmen-

ler maalesef öykünün gereklerini 

yerine getirmeyi savsaklıyorlar. Çok 

büyük emeklerle oluşturulan bu 

filmi resim sanatına ilgi duyan oku-

yucularımıza her türlü öneriyorum, 

Van Gogh'u tanımayan okurlarıma 

da onunla tanışmak için bir fırsat 

olabileceğini hatırlatıyorum.

resimleri milyonlarca dolara alıcı 
bulan Van Gogh, maalesef yaşadığı 
dönemde çok az resmine alıcı bu-
labilmişti. Bütün hayatını kendisini 
çevresine kabul ettirmek, insan-
ların sevgi ve saygısını kazanmak 
için uğraşmakla geçirdi. Psiko-
lojik-psikiyatrik rahatsızlıkları 
dolayısıyla toplumun dışına itilen, 
ciddiye alınmayan, yaptığı tablolar 
hala hepimizi can evinden vuran, 
son derece subjektif bakış açısının 
estetik dünyamızı zenginleştirdiği 
eserlerin canlanıp hareket etmeye 
başlamasını ben yadırgadım. Be-
nim için meta katmanlı bu tablolar 
canlandırmayla -animasyonla- iki 
boyutlu bir hale dönüşüyor. Çok 
değişik bir teknik kullanan rejisör-
ler önce aktörlerle filme aldıkları 

Loving Vincent

Yönetmen : Hugh Welchman,  Dorota Kobiela

Yapım Yılı : 2017

Ülke : ABD-Polonya

Türü : Animasyon,  Dram,  Suç

Süre : 95 dakika

Oyuncular : Douglas Booth,  Saoirse Ronan,  Jerome Flynn,  
Helen McCrory,  Chris O'Dowd
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Fasnacht Festivali 

16-18

Hafta sonu farklı gruplar "Fasnacht" kutlaması 
için büyüleyici kostümler, komik ve korkutucu 
maskeler ve yüksek sesli müzikle Zürich’de 
(eski şehirde) geziyorlar. İzleyicilere heyecanlı 
bir gösteri sunarak kışı uzaklaştırıyorlar. 

www.zuerichcarneval.ch

Cuma-Pazar

Pazartesi-Cuma

Çarşamba

Çarşamba

Çocuklar İçin Tatil Eğlencesi 

Mülteci Çocukların Deneyimleri

Jennifer Jans-Band BLUE ROI

19-23

21

21

Spor tatili süresince 1-6. Sınıf çocukları, 
beş öğleden sonra farklı spor ve yaratıcılık 
etkinliklerine katılabilirler. Çarşamba günü 
bir sürpriz var. 13:30-17:00. 
Başvuru gerekmiyor. Katılım ücretsiz. 

www.gz-zh.ch/gz-hirzenbach
076 749 22 43

Tüm dünyada çocuklar şiddet, açlık ve 
dışlanma ile karşı karşıya. Bir araştırmanın 
yazarları çocukların seslerini duyurabilmek 
için mülteci çocuklara yaşadıklarını, korku ve 
umutlarını sordu. Saat:18:00. Giriş ücretsiz. 

www.gz-zh.ch/gz-hirzenbach
076 749 22 43

Yolculuk ve memleket şarkıları söyleyen 
İsviçreli müzisyen Jennifer Jans, Band 
BLEU ROI ile birlikte Tiyatro 
Winkelwiese’de çalıyor. Saat: 20:00

KONSER

FESTİVAL

EĞLENCE

Perşembe Perşembe-Pazar

Yönetmen Kazım Öz / ZER Motor Sporları Fuarı

22 22-25

Yönetmen Kazım Öz’ün "ZER"  isimli film 
gösterimi yapılacak. Gösterim sonrasında, 
dileyenler yönetmen ile yapılacak olan 
söyleşiye katılabilirler.

Kino Reitschule, Neubrückstrasse 8, 
3012 Bern / Saat: 19:00

Messe Zürich, 
Wallisellenstrasse 49, 
8050 Zürich

www.swiss-moto.ch

GÖSTERİM FUAR

SUNUM

Çarşamba Perşembe-Pazar

60 Jahre Homo Faber 88. Uluslararası 
Cenevre Otomobil Fuarı

28 8-18

Max Frisch’in 60 yıl önce çıkan kitabı  "Homo 
Faber" yaklaşık 40 dile çevrilmiş, iki sefer film 
yapılmış ve çok defalar tiyatro oyunu olarak 
oynanmıştır. Sergi bu başarılı çalışmanın 
yazılışı ve etkisi ile ilgilidir. Giriş ücretsiz. 

www.mfa.ethz.ch

Palexpo
Route François-Peyrot 30, 
1218 Le Grand-Saconnex

www.gims.swiss/de

SERGİ FUAR

www.winkelwiese.ch
044 415 65 89
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 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
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Malzemeler: 2 Türk kahvesi fincanı süt, 2 Türk kahvesi 

fincanı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 1 çorba kaşığı sirke, 1 

paket kabartma tozu, çay kaşığının ucuyla tuz, yaklaşık 

3- 3,5 su bardağı kadar un

Açmak için: Büyükçe bir kase nişasta İçi için: 1 su 

bardağı çekilmiş ceviz içi Üzeri için: 200 gr tereyağı, 2 

yemek kaşığı sıvı yağ

Şerbeti için: 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 

3-4 damla limon suyu

Hazırlanışı: Şerbet malzemelerini bir tencereye alıp 

kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limonunu 

ekleyip 5-6 dk daha kaynatıp altını söndürün ve 

soğumaya bırakın. Diğer taraftan hamur malzemelerini 

bir kaba alıp, fazla sert olmayan yumuşak kıvamlı bir 

hamur hazırlayın. Hamuru biraz dinlendirip, cevizden 

biraz daha küçük minik parçalar kopartarak 70 adet 

beze yapın. Daha sonra nişasta yardımıyla her bir bezeyi 

açın ve on on üst üste dizin. Aralara nişasta serpmeyi 

unutmayın. Tüm işlem bittiğinde önlü bir yufka demetini 

alıp merdaneyle tepsi boyunca genişleterek açın.

32 cm yağlanmış bir borcama ilk yufkanızı serin. 

Üzerine ceviz içi serpiştirip geriye kalan 60 tane 10 ‘lu 

yufkayı da aynı şekilde açıp kat kat tepsinize yerleştirin. 

Kestiğiniz baklavanın üzerine erittiğ
iniz tereyağı ve 

sıvı yağ karışımı döküp, 180 derecede kızarana kadar 

pişirin.Kıvam piştiğinde, 1-2 dk dinlendirip soğuk olan 

şerbetinizi üzerine dökün. Servis için hazır ! 

Malzemeler: Karabiber, kırmızı toz biber, 1 su bardağı haş-

lanmış nohut, tuz, nane, 250 gr az yağlı kıyma, 2 yemek kaşığı 

tereyağ, 1 soğan, 2 yumurta, 500 gr kemiksiz kuzu but, 1 kg 

yoğurt, 2 su bardağı un

Hazırlanışı:Tencerede bir yemek kaşığı tereyağını eritip 

kıymayı kavurun.Soğanı temizleyip küp küp doğrayın.Karabi-

ber,tuz,kırmızı tozbiber ilave edin bir kaç dakika daha kavurun 

ve tencereyi ocaktan alıp soğutmaya bırakın. Kuzu etini kuşbaşı 

olarak doğrayıp üzerine tuz serpip haşlanmış nohudu ekle-

yin. Üzerini geçinceye kadar sıcak su ekleyip pişirin. Sonra, 

unu hamur yoğurma kabına koyup ortasını havuz açıp içine 1 

yumurta,tuz ve azar azar ılık
 su ekleyerek yumuşak bir hamur 

yoğurun.Hamuru iki eş parçaya ayırın. Parçalardan birini cok 

ince olmayacak şekilde açıp kıymalı malzemelerin yarısını 

üzerine serpin ve yayın.yufkayı oklavaya sarıp oklavayı çıkarın.

diğer yufkayı da aynı şekilde olmak üzere hazırlayın. Daha 

sonra yufkayı iki santimlik parçalar halinde kesin. Her parçayı 

üçken şeklinde katlayıp uçlarını bastırarak kapatın. Hazırlanan 

mantıyı etli nohuda ekleyip pişirin. Yumurta,tuz ve yoğurdu bir 

kaba koyup çırpın. Çorbanın suyundan iki üç kaşık ekleyin ve 

bunu çorbaya karıştırarak azar azar ekleyin.Naneyi bir kaşık 

tereyağında kızartıp üzerine gezdirin. 

Börek Çorbası

Cevizli Ev Baklavası
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Bademli Kuzu Kebabı

Malzemeler: 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 soğan, 750 gr 

yağsız parça kuzu eti, 150 gr taze mantar, 1 dolmalık 

sarı biber, 1 dolmalık kırmızı biber, 2 domates (kabu-

ğu ve çekirdekleri çıkartılm
ış, ince doğranmış), 1 tatlı 

kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı un, yarım çay bardağı 

zeytinyağı, 1 litre
 su, 1 çay kaşığı baharat karışımı, 40 gr 

file badem, tuz, 1 yumurta sarısı

Patates püresi için: 5 patates, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 

su bardağı süt, tuz

Hazırlanışı: Yeterli büyüklükte bir tencerede tereyağını 

ve zeytinyağını ısıtın. Sonra da etleri ila
ve edin. Etler 

suyunu çekip pembe bir renk alıncaya kadar 8 ila 10 

dakika kadar kavurun. Kıyılmış soğanı ekleyip 2 dakika 

daha kavurun. Mantarları dörde böldükten ve ince ince 

doğranmış domates ve biberleri ekleyip soteleyin. 

Biber salçasını ilave edip karıştırın. Un, baharat, tuz ve 

suyu ekleyip yaklaşık olarak 20 – 25 dakika kaynatın. 

Bademleri bir tavada ayçiçek yağı ile kızartıp, servis ya-

pacak olduğunuz güvece alın. Üzerini patates püresi ile 

kaplayın. Fırça yardımıyla üzerine yumurta sarısı sürün. 

Kızarmış file bademlerini serpiştirin. Fırında kızartın.

Patates püresi için: Patateslerin kabuklarını soyup küp 

küp kesin. Bir tencerede üzerini geçecek kadar su ilave 

edip, 25 – 30 dakika kaynatın. Suyunu süzüp, çatalla 

veya püre makinesi yardımıyla patatesleri püre haline 

getirin. Başka bir tencerede tereyağını eritip patatesleri 

ekleyin. Dibini tutturmadan karıştırarak sütü ekleyin ve 

tuzla tatlandırıp ocaktan alın. Etin yanında servis edin.
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Bir varmış, bir yokmuş. Evvel 
zaman içinde, kalbur saman içinde, 
ülkelerin birinde vaktiyle küçük bir 
köyün koyunlarını giden küçük bir 
çobanı varmış. Bu küçük çoban her 
gün koyunlarını bir dağın eteğine 
götürür orada otlatırmış. 
Günlerden bir gün, koyunlarını 
otlatırken çobanın canı sıkılmış. 
Ne yapsam da eğlensem? diye 
düşünmüş. Aklına bir fikir gelmiş. 
Yerinden fırlamış köye doğru 
koşmaya başlamış. Köye varınca:
“İmdat! İmdat! İmdat! Yardım edin! 
Kurtlar koyunlarımıza saldırıyorlar.“ 
diye bağırmış. Köylüler ellerine 
kazma küreklerle koyunların 
yanına doğru koşmuşlar. Koyunların 
yanına varınca, kurtları aramaya 
başlamışlar. Bir yandan da çobana 
soruyorlarmış:
– Hani nerede kurtlar?
Çoban kahkahayla gülmeye 
başlamış.
– Yalnız başıma burada çok sıkıldım. 
Bu olayı biraz eğlenmek için 
uydurdum demiş.

Köylüler hem şaşırmış hem de çok 
öfkelenmişler. Söylene söylene 
köye dönmüşler.
Birkaç gün sonra çoban yine 
koşarak köye gelmiş. Köylülerden 
yine yardım istemiş. Köylüler yine 
ona inanmışlar.
Çoban:
– Gerçekten kurtlar geldi. İnanın 
diye bağırmış. Köylüler yine yardıma 
koşmuşlar. Meğer çoban yine oyun 
yapıyormuş. Kurt falan yokmuş.
Ertesi gün çobanın sürüsüne 
gerçekten kurtlar saldırmış. Bunun 
üzerine küçük çoban var gücüyle 
köye koşmuş. Olanları anlatıp 
yardım istemiş. Fakat köylüler bu 
kez anlatıklarına inanmamışlar. 
Çoban gözyaşı dökmüş, yalvarmış 
yine de köylüler oralı olmamışlar. 
Kurtlar da çobanın bir kaç kuzusunu 
kapıp götürmüşler.
Çoban bu duruma çok üzülmüş. Bir 
daha yalan söylememeye karar 
vermiş. Herkesten özür dilemiş. O 
günden sonra dürüst ve güvenilir 
bir insan olmuş.
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Yapılacak olan çekilişte anahtar sözcüğünü bulan 3 abonemize Özgür Kitapevi’nden Ayın Kitapları sayfasında tanıtımları yapılan kitaplardan hediye edilecektir. 
Çekilişe katılmak için anahtar kelime ile kendi adres bilgilerinizi info@haberpodium.com adresine yollayin.

Geçen ayki bulmacamızın anahtar kelimesi: ANNA KARANINA / Geçen Ayın Kazananları: Berivan İliş, Haki Sarıdaş, Deniz Sevili

1 532 4ANAHTAR 
SÖZCÜK

7 986 10 11

Resimdeki
şarkıcı

Şahsi 
tanıtım kartı

Bir asal gaz
Bireyin

toplumdaki
konumu

İtaat ettirme
gücüne sahip

Kıta

Öykü
Küçük 
körfez

Bayağı

Parlak beyaz
renlki bir
element

Niğde ilinin
bir ilçesi

Çukurda 
kalmış düzlük 

Evin bir 
bölümü

Çift atlı
binek arabası

Bir ağırlık 
birimi

Öğütme dişi

Yol

Klor imi

Şahsi

Vietnam
plakası Az,azıcık,

pek az
Telli pişirme aracı

Kapsama

Güzel koku

Çehre,surat Sıkıntı verme

Bir şeyin
hepsi,tümü

Büyük 
Sahra'da bölge

Gerin olma
durumu

Durgun su 
örtüsü

Bir müzik
aleti

Umar

Gümüş imi

Gelenek Pederşahi

Dayanıklı
ambalaj
kağıdı

Çaba,güç Tamir etme Azeri çalgısı

Bilip
ayırmak,
seçmek

Eski dilde 
ada

Kafa,kelle Apartman katı

Yerine getirme 

Amerikanın Uzay
Araştırma Merkezi Sonsuz,

ölümsüz,
bengiSaadetli, 

Mübarek

Göre,
kıyasla

Kıldan örülmüş 
örtü

Arkadan gelen

Kuruntu
Kısa,sık,
yeşil bitki

Aldırış etme, 
önem verme, 
önemseme.

Normalden,
büyük

Yokuş
Dönümün
dörtte biri

4

1

2

3

57

6

8

9

10

11



George Orwell Arkadaşımdı
Adam Johnson

Pulitzer ödüllü yazar Adam Johnson’un 
National Book Award ödülünü kazanmış 
kitabı ilk kez Türkçede.

 Adam Johnson’un sert ve zor öyküleri 
harap olmuş Amerikan şehirlerinden terk 
edilmiş işkence odalarına, tanıdık gelen 
tekinsiz bir dünyada geçiyor.

 Karısının hastalığı karşısında kendisini 
aciz hisseden ve kaçışı simülasyonlar 
yaratmakta bulan bir yazılımcı, yıkıcı 
bir kasırganın ertesinde küçük oğlunun 
sorumluluğu üstüne kalan genç bir 
baba, ailesini geride bırakıp ölmeye hazır 
olmayan kanser hastası bir kadın, yönettiği 
cezaevinde yapılan işkenceleri hâlâ inkâr 
eden sabık bir Doğu Alman hapishane 
müdürü, içindeki sapkınlığı dizginlemeye 
çalışan bir bilgisayar programcısı, Kuzey 
Kore’den kaçıp Güney’deki yeni hayatlarında 
bocalayan iki arkadaş.

Johnson raydan çıkmış hayatlarını yoluna 
sokabilmek için güç toplamaya çalışan 
insanların öykülerini anlatıyor; bu satırlarda 
Kurt Cobain’in, totalitarizmin ezdiği 
hayatların, yıkılmış evlerin, kaçak babaların, 
kayıp organların hayaletleri dolaşıyor.

Fısıltı
Pamela Zagarenski

Sözcükler olmadan kitap olur mu? Küçük 
kız öğretmeninden ödünç aldığı kitabı eve 
götürürken kitabın bütün sözcükleri yere 
dökülünce geriye yalnızca resimler kaldı. O 
da esrarengiz fısıltının sözünü dinleyip her 
resmin öyküsünü kendi buldu.

Caldecott ödüllü Pamela Zagarenski’nin 
yazıp resimlediği Fısıltı, çocukların hayal 
gücünü, öykü anlatma yeteneğini ve kitap 
sevgisini geliştiren, büyüleyici resimleriyle 
ilham veren, çocukların yanı sıra büyüklerin 
de yaratıcı yazarlık atölyelerinde kullanabi-
leceği bir kitap. 

Resimlere her bakışınızda farklı ayrıntılar 
görecek, aynı resme her gün yeni bir öykü 
yazmak isteyeceksiniz. Yeter ki içinizden 
gelen fısıltıya kulak verin ve hayal gücünü-
zü serbest bırakın.

Hasan Sabbah-Ölümsüz
İlknur Altıntaş

İftiranın Kor Demirleriyle Dövülüp...

Nefretin Soğuk Suyunda Yıkanmış…

Ve...

Adı Kirletilmiş Bir Adam!

Rüzgârın Savurduğu Kum Tanelerinde 
Acımasız Dillere Düşen...

Öfkenin Ruhu Arsız Sarmaşık Gibi Sardığı, 
Sahte Sözlerin Büyüttüğü, Korkunun Ete 
Sindiği...

Ve...

Yalanın Gerçeği Yendiği Zamanlar!

Oysa...

Yağ Gibidir Hakikat!

Suyun İçindedir De Dağılmaz. 

Bir Gün Her Şey Bilinir Olur!

Feldbergstrasse 33
4057 Basel

061 691 24 71
www.muzik-kitap.com
info@muzik-kitap.com

facebook/haber.podium





ROYAL DÖNER AG
HOLZWINGERTSTRASSE 42-44

8409 WINTERTHUR


