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olan göçmenleri konu edeceğiz. 
Böylelikle İsviçre’de yaşayan 
farklı kuşaklar arasındaki 
sosyo-kültürel ve eğitsel farkları 
irdeleyecek, burada doğan ve 
büyüyen kuşaklar üzerinden 
"İsviçre’ye ait olma" konusunu 
işlemeye çalışacağız.

Bu bölümle ilgili, ilk olarak Aygül 
Pala ve Berfim Pala ile görüştük.

Aygül Pala İsviçre’ye gelen ilk 
kuşağı, Berfim Pala ise burada 
doğan, büyüyen ve eğitim alan 
ikinci kuşağı temsil ediyor.

Umarız keyifle okursunuz.

* * *

İsviçre genelinde 23 Eylül’e 
kadar halk oylamaları yapılacak. 
"Bisiklet ve Yaya Yolları", " 
Sağlıklı, Doğal ve Adil Üretilmiş 
Gıdalar" ve "Gıda Egemenliği için. 
Tarım Hepimizi Etkiliyor" isimli üç 
konunun halkın oyuna sunulacağı 
bu oylamalara dair detayları da 
içeriğimizde ele aldık.

Konuları belirlenen bir sonraki 
halk oylamaları ise 25 Kasım’da 
yapılacak. 

"Sosyal Sigortalar Federal 
Yasanın Değişimi Referandumu", 
"Çiftlik Hayvanlarının Onuru 
İnisiyatifi", "Yabancı Yasa Yerine 
İsviçre Hakimi İnisiyatifi" 
isimli bu üç oylamaya dair 
detayları önümüzdeki sayılarda 
işleyeceğiz.

Aydın YILDIRIM
a.yildirim@haberpodium.com

Konup göçücü olmak, 
hep konup göçücü 
han misali bir dünya.
ve bizim olmayan gökleri 
seyretmek,
bizim olmayan şarkıları 
mırıldanmak,
bizim olmaya gülüşle gülmek,
bizim olmayan gözyaşlarıyla 
ağlamak,
bizim olmayan sevdalara 
salmak kendini,

Miguel Angel Asturias
Sen ve Sürgün 

* * *

Nerede, ne zaman, hangi 
koşullarda başlar bu yolculuk hiç 
bilinmez.

Giden de kalan da bu duygu 
yoğunluğunu yaşanılanların 
tanıklığında söze döker. Herşey 
o yolculukla başlar. Yolculuk... 
Uzaklara, hiç bilinmeyene. Gidişi 
çoğu zaman dönüşsüz olan 
bilinmeyene... 

Dergimizde "Bizim Hikâyemiz" 
ya da "Mülteci Hayatlar" 
bölümünde bu duygulara 
sıklıkla yer veriyoruz. Göçmen 
olmanın, mülteci olmanın 
ağır sancılarıdır anlatılanlar. 
Ve tabii ki buralardaki acı 
gerçekliklerimizdir!

Dergimizde, bu bölümlere ek 
olarak yeni bir bölüm daha 
oluşturduk.

"Bavulumda Umutlar"... 

Bavulumda Umutlar’da İsviçre’de 
yaşayan ve farklı kuşağa ait 
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Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@haberpodium.com
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Federal Göçmenlik Dairesi SEM’in verilerine göre, İsviçre’ye 
yapılan genel iltica başvurularında düşüşler olmasına rağmen, 
Türkiye’den İsviçre’ye iltica edenlerin oranlarında önemli artışlar 
var.

Buna göre, 2018 yılı başından Ağustos ayına kadar olan zaman 
diliminde Türkiye’den İsviçre’ye iltica edenlerin sayısı 501 oldu.

Sadece Temmuz ayında yapılan başvuru sayısı 117’idi. Bu, yaz 
döneminde daha çok kişinin iltica etmek için İsviçre’ye geldiğinin 
göstergesi.

Açıklanan bu rakamlarla birlikte, Türkiye’den gelen mültecilerin oranı 
Afganistan ve Irak’tan gelenlerin oranını geçti. Ülkeye yapılan iltica baş-
vurularında ilk sırayı Eritre alırken, ikinci sırayı Suriye’den gelenler alıyor. 
Üçüncü sırada ise Türkiye geliyor. 

İltica oranındaki bu artışlar özellikle de 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe 
girişimi sonrasına denk geliyor. Gözle görülür artışlar ise, Haziran ayında 
yapılan genel seçimlerden sonrasında yaşanıyor.
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nın 20 bin’e ulaşacağı beklentisi var. Ancak şu 
ana kadar yapılan başvurular önceki yıla göre 
%14,3 oranında daha az. 

Bu dönemde Libya ve Tunus’tan İtalya’ya 
geçişlerin azalması, İtalya’nın mülteci politika-
larına ilişkin tutumu, Avrupa Birliği’nin Türkiye 
ile yaptığı mülteci anlaşmasının Yunanistan’a 
geçişleri azaltması gibi etkenlerin, İsviçre’ye 
yapılan iltica başvuru oranlarını etkilediği 
söylenebilir.

Başvuru dosyaları hızlı sonuçlandı-
rılıyor

Bu dönemde başvuru dosyalarının daha hızlı 
sonuçlandırıldığı da görülüyor. Şu an 16 bin’e 
yakın başvuru sahibi cevap beklerken, 2018 
yılının ilk 6 ayında başvuranların; %27’si olumlu 
yanıt aldı. Bu oranın dörtte birine de geçici 
oturum hakkı verildi. 

%20’lik bir oranın iltica başvurusu kabul edil-
mezken, bu insanların %15’i Dublin Anlaşması 
gereği başka bir AB ülkesine iade edildi.

İltica başvurularının ne derece artacağını ilerle-
yen süreçte hep beraber göreceğiz. Bu dönem-
de gündeme gelecek olan bir başka konu ise, 
SVP gibi sağcı partilerin, iltica başvurularındaki 
bu artışı politik kampanyalarına malzeme 
yapacak olmaları.

Darbe girişimi öncesinde Türkiye, iltica 
başvurusu yapan ülkeler sıralamasında ilk 
10’da bile yer almıyordu. Türkiye’nin 3’üncü 
sıraya yükselmesi tam olarak darbe girişimine 
bağlanamasa da, o süreçle birlikte yaşananlar 
önemli faktörler olarak değerlendiriliyor.

Bu verilerden hareketle SEM’de, son 15 yılın 
en fazla başvurusunun bu yıl olması beklentisi 
hakim. Bu beklentinin temel gerekçesi ise; 
Türkiye siyaseti ile bağlantılı ekonomik krizden 
dolayı ortaya çıkacak olan etkenler.

Bu dönemde Türkiye’den gelenlerin iltica 
şansları, diğer ülkelerden gelenlere göre daha 
yüksek. Türkiye’den gelenlerin, %45,7’si, kalıcı 
ya da geçici oturum hakkı alıyor. 

Peki gelenlerin genel profilleri 
nasıl? 

Son dönemlerde İsviçre’ye, özellikle de yüksek 
eğitimli, mevki sahibi insanlar iltica etmek için 
gelirken, şirket ve mal sahipleri de ekonomik 
kayıplarını önlemek adına, varlıklarını çeşitli ya-
tırımlarla buraya taşıyor ve işlerini burada ku-
ruyorlar. Yani Türkiye’nin geleceği olan önemli 
bir potansiyel yurtdışına çıktı. Bu çıkış ilerleyen 
süreçte de devam edecek gibi görünüyor.

Madalyonun diğer yüzü de ilginç; Türkiye 
dünyada en çok mülteci barındıran ülkelerin 
başında gelirken, İsviçre ise Türkiye’ye savaş 
malzemesi satan ülkeler sıralamasında en 
üstlerde yer alıyor. 

İsviçre genelinde iltica başvuru 
oranları

İsviçre genelinde iltica başvurularında önemli 
düşüşler yaşanıyor. 2018 yılının ilk 6 ayında 
toplam başvuru 7'820 oldu. Yılın başından yılın 
sonuna kadar yapılacak olan iltica başvuruları-

Not: İsviçre’de, hukuki konularda danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyenler yukardaki mail adresim-
den bana ulaşabilirler. Ayrıca Türkiye ile, tanıma/tenfiz davaları, tapu dava işlemleri, tebligat, vekâlet işlemi vs. 
türünden herhangi bir hukuki süreç içerisine giren ya da Türkiye’de hukuki takip yaptırmak isteyen okuyucula-
rımız da iletişime geçebilirler.
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Wolffers;"Kesintiler entegre 
olmak ya da iş aramak isteme-
yenler için uygulanabilir. Ancak 
yapılan uygulama yardım alan-
ların tamamını cezalandırıyor. 
Dünyanın en zengin ülkelerinden 
birinde yaşıyoruz. Sosyal yardım 
alanlardan daha çok milyoner 
yaşıyor İsviçre’de ve hala en 
tabandakilerden kesintiler yapılı-
yor. Bu insanları açlık ve sefalete 
yönlendirerek toplumdan dışla-
mak çok anlamsız?" diyor.

İsviçre genelinde sosyal yardım 
alanların oranı %3’lerde. Ülkede 
son yıllarda nüfus artarken, 
buna paralel olarak ev kiraların-
da ve sağlık sigorta primlerinde 
de aşırı artışlar görülüyor. Maaş 
artış oranları ise çok düşük 
düzeylerde. 

Şu aşamada sosyal güvenlik 
kasasının %1,6’sı sosyal yardım-
lar tarafından dolduruluyor ve 
270 bin kişinin geçimi buradan 
sağlanıyor.

B
ern, Baselland ve 
Aargau kantonlarında 
sosyal yardım bütçeleri-
nin %8 ile %30 arasında 

kesilmesi gündemde. Wolffers’e 
göre %30’luk kesinti ile, sosyal 
yardım alan kişilerin normal bir 
yaşam sürdürmeleri imkansız. 
Bu durum hem sağlıksız bir 
beslenmeye, hem toplumsal 
yaşama katılım engeline hem de 
yoksulluğa neden olur. 4 kişilik 
bir ailenin bütçesi %30 azaldı-
ğında, aile günlük olarak yeme 
- içmeye toplamda sadece 20 
frank ayırabilir.

Wolffers bu durumdan en çok 
da çocuk ve gençlerin etkilene-
ceğini söylüyor. İsviçre’de sosyal 
yardım alan kişilerin %33’ü 
yetişkin değil. Wolffers’a göre bu 
durumda gençler arkadaşları ile 
dışardaki herhangi bir etkinliğe 
katılamayacaklar, elbiselerini 
yenileyemeyecekler ve sonuçta 
da izole bir yaşam sürdürmek 
zorunda kalacaklar.

SKOS eş-başkanları 
artık "Yeter" diyor. 

Therese Frosch 
ve Felix Wolffers 

kısa bir süre önce 
istifa ettiklerini 

açıkladılar. Bunun 
temel nedeni ise; 
birçok kantonun 

sosyal yardımları 
kesme kararı 

alması. Bir diğer 
neden ise, sosyal 

yardım karşıtlarının 
hiçbir şekilde 

tartışmaya açık 
olmamaları. 5 

yıldır görevde olan 
eş başkanlar, 

görevlerini 2019 
yılının Mayıs ayında 

bırakacaklarını 
açıkladılar.

İsviçre Sosyal Yardımlar 
Konferansı (SKOS) 
Başkanlarından
İstifa Kararı
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S
ömürgecilerin sömürge 
ülkesinin dil veya dilleri ile 
girdiği ilişki sayısızca yapıta 
konu olmuştur. Örneğin 
1970’li yıllarda Louis-Jean 

Calvet’in "Dil Yiyicileri" (Die Sprachenf-
resser / Les bouffeurs de langue) adlı 
yapıtı sömürge koşullarında iktidar 
- dil ilişkilerini en iyi irdeleyen yapıtlar 
arasında yer alır ve sömürgecileri dil 
yiyicileri olarak adlandırır. 

Louis-Jean Calvet’e göre sömürgeci, 
kendisinin üstün olduğu inancını başka 
birisine empoze edebilmesi için onu 
yok saymaya, özellikle de dilini yok 
saymaya, yutmaya, bir şive veya lehçe 
olarak görmeye, hatta tümden ortadan 
kaldırmaya bile ihtiyaç duyar.

Küreselleşme, bir fiil "evrensel dil" 
olma şansını yakalayan İngilizce 
dilinden eser verme eğilimini sadece 
bilim dünyasına değil edebiyat alanına 
da empoze etti. Dillerin sosyal olarak 
eşit olmadığını gösterdi. Her dil aynı 
ağırlığa sahip değil, aynı kapıyı açmı-
yor, aynı fırsatları sağlamıyor. Eskiden 
beri sosyal işlevlerini kaybeden birçok 
dil kaybolup gidiyor. 

Alman filozof Jurgen Habermas’ın 
deyimi ile; Dilleri, türü tükenen cinsleri 
koruma politikaları ile koruyabilmek 
mümkün değil. Küreselleşmenin baş-
ka bir özelliği olan mikro-kimliklerin 
anlamlaştırılma çabaları, kaybolmakla 
karşı karşıya kalan dilleri korumaya 
yetecek mi? Bunu zaman gösterecek. 
Ne var ki, ana dili kaybolma riskiyle 
karşı karşıya kalan yazarların kendi 
dillerinden eserler vermesinin bu dille-
rin sosyal işlevini güçlendirebileceğini, 
bu yüzden de kaybolma riskini ortadan 
kaldırmasa da yavaşlatabileceği düşü-
nülebilinir. En azından Nobel ödülüne 
aday, dünyaca ünlü 80 yaşındaki Ken-
yalı edebiyatçı Ngugi Wa Thiong’o’nun 
aşağıdaki söyleşisinden, bir an için bile 
olsa böyle bir umut yayılıyor. 

Kaybolmaya yüz tutmuş ya da yete-
rince kaybolmuş Brötonca konuşulan 
bölgede tatil yaparken okuduğum 
bu söyleyişinin bir özetini HaberPo-
dium okuyucuları ile paylaşmak için 
çevirdim .*

Bülent Kaya
Siyaset Bilimci ve Araştırmacı

bkaya@sunrise.ch
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* Bu söyleşinin orijinali The Nation (New-York) 9 Mart 2018 sayısında yayımlanmıştır.
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Rohit Inani:1977 yılında Kenya top-
lumundaki köylülerin isyanını konu 
eden Petals of Blood (Kanlı Petals) 
adlı kitabınızı İngilizce yayınladınız. 
Çok geçmeden I Will Marry When I 
Want ("İstediğim Zaman Evlenirim") 
adlı tiyatro çalışmasını ise anadilini-
niz olan Kikuyaca dilinden yayınla-
dınız. Bu sefer anadilinizde yazarak 
Kanlı Petals yapıtınızın konu ettiğiniz 
insanları yeterince etkilememesinin 
önemli bir rolü oldu mu?

Ngugi Wa Thiong: Evet, oldu. Afrika 
toplumlarının %90’ı Afrika dillerini konu-
şuyor. Eğer siz de benim gibi, insanların 
değişimin motoru olduğuna inanıyorsa-
nız habere ve bilgiye erişim sorununun 
çok önemli bir sorun olduğunu kabul 
etmelisiniz. Böyle bir ortamda, roma-
nınız ne kadar radikal veya ilerici olursu 
olsun, eğer onu İngilizce yazarsanız çok 
az bir kesimi etkileyebilirsiniz. 

Rohit Inani: Eserinizin ana dilde 
yayınlanmasından sonra köylülerin 
yeni bir isyana girişeceklerini umut 
ettiniz mi?

Ngugi Wa Thiong: Hayır, asla. Sanat 
isteklendirmez. Benim için sanat, 
düşleri seferber eder. Düşler ise bir 
insan olarak yapabileceklerimizi müm-
kün kılar. Bütün olasılıkların düşünü 
kurabilir ve onları gerçekleştirmeye 
çalışabiliriz. Düşleri ne besler? Sanat, 
şarkılar ve kültür. Baskı rejimlerinin bir 
özelliğidir düşlerimizi baskı altına almayı 
sevmeleri. Başka bir geleceğin mümkün 
olduğunu düşünmenizi ve onun düşünü 
kurmanızı istemezler. Bu düzenin var 
olanların en iyisi olduğunu düşünmenizi 
isterler. Bu, kölecilik kurumlarının argü-
manıydı. İngilizce yazarak veya edebiyat 
sadece İngilizce mümkündür imasını 
yaratırsak büyük bir çoğunluğu düş 
kurmaktan yoksun bırakmış oluruz.

Rohit Inani: 1978 yılında Nairobi’nin 
Kamiti cezaevindeyken en ünlü 
romanlarınızdan biri olan Devil on 
the Gross (Haçın Üzerindeki Şeytan) 
adlı romanınızı tuvalet kâğıtları üze-
rine Kikuyu dilinde yazdınız. Bütün 
bir kitabı bu şekilde yazmayı nasıl 
başardınız? 

Ngugi Wa Thiong: Cezaevine Kikuyu 
dilinden yazdığım ve sonra köylüler tara-
fından aynı dilden sahnelenen piyesim-
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Ama bana kimse bu dillerden 
yazarak sömürgecilerin ortadan 
kaldırmak istediği dile hizmet 
edildiğini söylemesin. Bu, 
Joseph Conrad İngilizce eser 
verirken Polonyaca’ya hizmet 
ediyordu demek anlamına gelir. 

Rohit Inani: Sömürgecilerin 
dili silah olarak 
kullandıklarını söylediniz. 
Tersinin de olabileceğini, 
yani İngilizce’nin 
sömürge edilenler 
tarafından da bir silah 
olarak kullanılabileceğini 
düşünebiliyor musunuz? 

Ngugi Wa Thiong: İngilizce 
eser veren Afrikalı yazarları 
küçümsememek gerek. 
Kabul etmediğim şey, bu yolla 
başka dillerin gelişmesine 
katkıda bulunulduğu veya 

İngilizce’nin Afrika dili 
olmak üzere olduğu 

savıdır. Afrika’nın 
kendi dilleri var. 
Bu dilleri savunma 
rolü, bu dilleri 
geliştirme ve teşvik 

etme sorumluluğu 
olan Afrikalı aydınlara 

düşmektedir. Bir aydın 
yazmak için ne zaman ki kendi 
dilinden vazgeçiyor, kendi dilini 
bir düşünceden de mahrum 
bırakıyor demektir.

Bir dili iyi bildiğimizde 
bize ait olduğunu, hatta 
bizi esir almanın bir aracı 
olarak kullanılsa da 
kendimizin özgürleşmesinde 
kullanabileceğimizi düşünüyor 
musunuz? Örneğin Hindistan 
kökenli İngiliz yazar Naipaul 
Oxford üniversitesinde öğrenci 
iken babasına yazdığı bir 
mektupta şöyle der: "İngilizlere 
kendi dillerinde onlardan daha 
başarılı olabildiğimi göstermek 
istiyorum". 

Bu tam da sömürgecilerin 
arzuladığı bir şeydir. "Dilimizi o 
kadar iyi asimile ettiler ki şimdi 
bizim alanımıza geliyorlar" 
der ve sevinirler. Naipaul 
bir dil ustasıdır. Bununla bir 
sorunum yok. Benim için 
sorun, sömürgecinin dilinden 
yazarak baskı altına alınan 
kültürlerin diline hizmet 
edildiği yanılgısına 
düşülmesidir. 
Sömürgecinin 
dilinden 
yazmak, 
İngilizce’nin 
egemenliğine 
güçlendirmek 
anlamına 
gelmektedir. Tabi herkes 
istediği dilden yazabilir, bu 
İngilizce olabilir, Fransızca 
veya başka bir dil olabilir. 

tuvalet kâğıtlarıydı. Kalemleri 
ise yetkililerden, itiraf edece-
ğim hiçbir şeyin olmamasına 
rağmen, itiraflarımı yazıyorum 
diyerek temin ediyordum. 

Rohit Inani: Dilin bir 
"mücadele alanı" oluştur-
duğunu ve kendinizin de de 
bir "dil savaşçısı" olduğunu 
söylüyorsunuz. Bununla ne 
demek istiyorsunuz?

Ngugi Wa Thiong: Amerikalı 
yerlilerin diller nasıl küçümsen-
diğini ve nasıl değersizleştiril-
diğini bir düşününüz. Afrika’da 
kendi dillerimizi konuşmamızı 
yasakladılar. Japonlar Korelilere 
kendi dillerini empoze ettiler. 
Bütün bir modern sömürge-
cilik tarihinde, sömürgecinin 
dilini öğrenmek sömürge edilen 
ülkenin dilinin ölümüyle paralel 
gerçekleşti. Bu yüzden dil bir 
"mücadele alanı"dır. Afrika dilleri 
Afrikalılara karşı bir silah olarak 
kullanıldı. Sömürgecilerin dili 
bir savaş silahıydı. İşgalde ve 
sömürgeci egemenliğin devam 
ettirilmesinde orta sınıfın 
düşüncesini zincirleyerek çok 
önemli bir rol oynadı. 
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den dolayı konuldum. İktidara 
yönelik sert eleştirisinden dolayı 
1977 yılında yasaklandı ve beni 
de bu ceza evine koydular. 
Hücrede dil sorununu ciddi bir 
şekilde düşünmeye başladım. 
Sömürgecilik tarihine baktığı-
mızda görüyoruz ki, sömür-
geciler sadece kendi dillerini 
empoze etmiyorlar. Sömürge 
edilen ülkenin dilini küçümseyip 
onun sessizliğe gömülmesini de 
istiyorlar. Bizlere İngilizce öğre-
tilmesinin nedeni de bizim kendi 
dilimizi terk etmemizi sağla-
maktı. Bu durum sömürgecilik 
sonrası dönemde de devam edi-
yor. Cezaevinde kendime şunu 
söyledim; "Madem ülkemin dil-
lerinden birisiyle eser vermek-
ten dolayı Afrikalı bir hükümet 
tarafından cezaevine konuldum, 
o halde benim başkaldırma 
yöntemlerimden birisi de benim 
cezaevine girmeme neden olan 
dilden tekrar bir eser yazmak 
olmalıdır." 

Rohit Inani: Bu sizin için bir 
iddia mıydı?

Ngugi Wa Thiong: Evet. 
Direnme duygusuna sahip 
olmak beni besledi. Cezaevi 
koşularında yazmak eğlenceli 
bir iş oldu. Tek sahip olduğum 
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İsviçre Federal 
Mahkemesi 2015 
yılında, Radyo 

ve Televizyon 
ücretlerine 
yıllarca hukuki 
bir dayanak 
olmaksızın katma 
değer vergisi 

alındığına dair bir 
karara imza atmıştı. Ancak bu 

verginin tüketiciye tekrar iade edilmesi 
konusu açık bırakılmıştı. 

Aradan geçen 3 yıldan sonra, Senato 
Meclisi’nin Telekomünikasyon Komi-
syonu, Federal Hükümeti Billag isimli 
verginin tüketiciye iade edilmesine 
zorlamak istiyor. 

Senato Meclisi, Federal Parlamen-
to’nun, "Hukuki dayanağı olmadığı 
halde alınan KDV vergisinin geri iadesi" 
yönergesini oy birliği ile kabul etti. 
Federal Hükümet bu yönergenin kabul 
edilmemesini tavsiye etmişti. 

Federal Mahkeme şu sıralar "Verginin 
geri iade edilmesi" kararını vermek 
üzere. Ancak karar genel bir iade içer-
meyecek. Sadece geri iade talebinde 
bulunan tüketicilere iadeler yapılabi-
lecek. 

Federal Hükümet’in elindeki verilere 
göre, 2011 yılından bu yana alınan bu 
verginin toplamı 153 milyon frank. Bu 
da hane başına 100 franka tekabül 
ediyor.
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Ü
lkelerinde yüksek eğitim-
lerini tamamlayan birçok 
göçmen için, İsviçre’ye 
geldiklerinde aldıkları 

eğitimlerin hiçbir anlamı kalmıyor. 
Bu soruna çözümler aranırken, 
HEKS yardım kuruluşunun "Mosa-
iQ" isimli bir eğitim projesi, yüksek 
eğitimli göçmenlerin mesleki 
hayatlarına yeniden dönmelerine 
yardımcı oluyor. 

Projenin adının MosaiQ olması, 
tüm dünyadan insanların İsviçre’ye 
geliyor olmalarından ve farklı 
kültürlere sahip olan bu insanların 
farklı dilleri konuşuyor olmaların-
dan kaynaklanıyor.

Projenin temel hedefleri; göçmen-
lerin potansiyelini ve kaynaklarını 
İsviçre iş piyasasına sağlıklı bir şe-
kilde dahil edebilmek, şans eşitliği 

daha sonraki görüşmeler ücrete 
tabii. 

Yaklaşık bir yıldır devam eden bu 
projeye, başlangıçtan bu yana 24 
ülkeden 54 kişi katılmış.

Aslında HEKS’in bu projesi çok da 
yeni değil. İsviçre’nin farklı bölge-
lerinde farklı isimlerle çalışmalar 
yürüten bu tarz birçok kurum 
mevcut. Bu kurumların kimisi özel 
kimisi de Entegrasyon kurumları-
nın ya da devletin desteğine sahip.

HaberPodium olarak, ihtiyaç sahip-
lerinin en yakınlarındaki kuruma 
başvurmalarını tavsiye ediyoruz.

yaratmak ve mesleki işçi eksikliğini 
gidermek şeklinde sıralanıyor.

İsviçre’ye sonradan gelen meslek 
gruplarından özellikle de avukat, 
doktor ve öğretmenler sorunlar 
yaşıyor. Bu meslek grubundakilerin 
diplomaları kolay kolay tanınmıyor. 
Özellikle de dil sorunu yaşayan 
insanlar daha büyük sorunlarla 
karşı karşıya kalabiliyorlar.

İsviçre’de açık iş alanlarının büyük 
bir çoğunda işler genel olarak "Vi-
tamin B" olarak bilinen ilişkiler ağı 
üzerinden yürüyor. Temel eğitim-
lerini burada almayan ve sonradan 
gelen eğitimli göçmenlerin bu yönü 
çok zayıf.

Danışmanlık hizmeti sunan Mosa-
iQ’in ilk görüşmesi ücretsiz. Ancak 

HEKS’ten Eğitimli Göçmenler
İçin "MosaiQ" Projesi
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Kaporta ve otomobil tamiri konusunda 
profesyonel hizmetler sunan HighTech Color, 
çalışmalarını çeşitlendirerek yoluna devam 
ediyor.

Bundan iki yıl önce yeni mekanına taşınan HighTech 
Color, otomobil tamiri ve bakımı ile ilgili her türlü 
hizmeti A’dan Z’ye sunuyor.

İşletme, konsept olarak 400 metre karelik bir alan 
üzerine kurulu. Bünyesinde hazırlama odaları, astar 
odaları, araba fırını, araba asansörleri gibi kurulumlar 
bulunan bu mekan, bir garajın sunabileceği tüm 
hizmetleri en iyi şekilde sunuyor.

HighTech Color yetkilisi Mevlüt Koyuncu bu alanda 25 
yıllık bir tecrübeye sahip. İşletmeyi 6 yıl önce kuran 
Koyuncu, başladığının çok ötesinde şimdi.

Yeni yerlerinde kapasitelerini daha da genişlettiklerini 
söyleyen Koyuncu, çalışmaları dahilinde; kaporta, boya, 
cant boyama, tekerlek değişimi, cam değişimi, MFK, 
araç bakımı, koltuk derileri ve araç taşıma gibi belli başlı 
hizmetler sunduklarını söylüyor.

A’dan Z’ye, 
HighTech Color

Bünyesinde 4 çalışan barındıran HighTech Color, 
Tösstalstrasse 234 
8405 Winterthur adresinde bulunuyor. 

Dileyenler 043 422 59 88 numaralı telefondan ya da 
www.hightech-color.ch sayfasından HighTech Color 
yetkililerine ulaşabilirler.

Gençler harçlık ile paranın 
kullanımını ve sorumluluk almayı 
öğreniyorlar. Her ne kadar harçlık 

miktarı ailelerin bütçelerine göre 
farklılıklar gösterse de bu kaygı bütün 
ailelerde aynı. 

Genel olarak İsviçre’nin Almanca 
konuşulan bölgelerinde harçlık oranları 
diğer bölgelere göre daha yüksek. 
Bu bölgelerde gençlere aylık 30 - 40 
frank arasında harçlık veriliyor. Bu fark, 
bölgelerde verilen maaş miktarlarına 
endeksli.

İsviçre Bütçe Danışmanlık Kurumu, 
çocuklara 6 yaşından itibaren haftalık bir 
frank harçlık verilmesini öneriyor. 

Kurum, 12-14 yaş grubuna aylık 30 ile 
50 frank, 15 yaş üstündeki gruba aylık 
50-80 frank, 17 yaş üstündeki gruba 
ise aylık 100 frank verilmesi gerektiğini 
ifade ediyor.

Verilere göre, gençlerin yarısına yakını 
aldıkları harçlıkları cep telefonlarına 
harcıyorlar. Gençlerde, 14 yaş itibariyle 
cep telefonu kullanımı vazgeçilmez 
oluyor.

Mevlüt Koyuncu



İsviçre’de 100 metre karelik bir ev kirası için 
ortalama 2178 frank ödeniyor. Son dönem-

lerde ipoteklere endeksli olarak ev kiraları çok 
az da olsa düşerken, ülke genelinde boş evlerin 
çok az olması kira bedellerinin artışında önemli 
bir rol oynuyor. 

Ağustos ayında, ev kiraları %0,5 oranla düştü. 
Buna karşın ev satın alımı ise pahalılaştı. 

Tessin Kantonu’nda ev kiraları %3,3 oranın-
da düşerken, düşüş oranları Zürich’te %0,2, 
merkezi İsviçre’de %2,3 oldu.

Fransız kanton-
ların-

da ise tam tersi bir durum görülüyor. Ev kiraları 
Cenevre Gölü çevresinde %0,2, Kuzey Batı 
İsviçre’de ise %0,3 oranında artış gösterdi.

Bu yılın başı ile kıyaslandığında, şu an kiralar 
%0,5 oranında daha yüksek. Ancak yıl sonuna 
kadar bu oranın düşmesi bekleniyor. 

İsviçre genelinde şu anda 72 bin boş ev 
bulunuyor. Boş ev sayısının daha da artacağı 
beklentisi, kira bedellerinin daha da düşmesini 
sağlayabilir.

İsviçre Halk Partisi SVP, çifte vatandaşlığı hiçbir zaman 
benimsemedi. Çifte vatandaşlığı kaldırmak için çabalayan 
ancak sonuç alamayan SVP, şimdi de çifte vatandaşların 
seçme hakkını kaldırmak için harekete geçti.

Aargau Kantonu’na bağlı 
olan ve yurtdışında ya-

şayan 9300 İsviçre vatandaşı, 
ileriki zamanlarda Senato 
Meclisi seçimleri için oy 
kullanabilir. Buna dair karar, 
geçtiğimiz haftalarda Aargau 
Meclisi tarafından alındı. 
Bu kararla ilgili olarak, 10 
Şubat 2019 tarihinde Aargau 
Kantonu’nda bir halk oylaması 
yapılacak. Halk oylamasının 
kabul edilmesi durumunda, 
Aargau Kantonu, yurtdışında 
yasayan İsviçrelilere, Senato 
Meclisi seçimlerinde de oy 
kullanma hakkı veren 11’inci 
kanton olacak.

SVP, Aargau Meclisi’nin bu 
kararına karşı çıkıyor ve özel-
likle de çifte vatandaş olanları 
hedef alıyor. SVP’nin Federal 
Parlamento üyesi Peter Keller; 
"Yurtdışında ikamet eden İsviç-
reliler ve burada yaşayan çifte 
vatandaşlar, seçme haklarını 
sadece tek bir ülke için kullan-
malıdırlar" diyor. 

Şu anda, İsviçre vatandaşı olup 
farklı bir ülke vatandaşlığı da 
bulunanların sayısı 1,4 milyon 
civarında.

SVP’nin hedefinde, yurtdışında 
yaşayan 560 bin İsviçre vatan-
daşı ile İsviçre’de yaşayan 916 
bin çifte vatandaş yer alıyor. 

Kişinin sadece bir ülke için oy 
kullanma hakkına sahip ol-
masını isteyen SVP’nin, bunun 
nasıl kontrol edileceğine dair 
bir önerisi bulunmuyor.

SVP’nin uluslararası kanadı 
olan SVP International bu 
söyleme sıcak bakmazken, 
farklı bir öneri sunuyor; İsviç-
re siyasetine dahil olunması 
taraftarı olduğunu vurgulayan 
SVP International, seçim 
hakkının kişilerin elinden 
alınmasından ziyade, İsviçre 
vatandaşı olma kriterleri-
nin daha da sıkılaştırılması 
gerektiğini vurguluyor.
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High Tech Color
CARROSSERIE,SPRITZWERK&SATTLEREI

• Autokarosserie
• Autospritzwerk
• Reifenwechsel
• Autoservice
• Öl Wechsel
• Blechschäden
• Hagelschäden
• Reparaturen aller Marken
• Rostreparaturen
• Sandstrahlen
• Scheiben und Glas ersetzen
• Kleine Reparaturen (Dellen usw.)
• Kunststoffreparaturen
• Leder reparieren und pfl egen (im Auto, Kleidung, Sofa)
• Felgen mechanisch schleifen auf
• Drehbank
• Felgen reparieren und lackieren
• Fahrzeugkosmetik allgemein 
• Abschleppdienst

Tösstalstrasse 234 
8405 Winterthur

www.hightech-color.ch
info@hightech-color.ch

Öffnungszeiten:
 Mo.- Fr.:  07.30-12.00 Uhr

13.00-17.00 Uhr
Sa.:  08.30-14.00 Uhr

Tel: 043 422 59 88
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Sendikaların bu kararlı tavrı; 
soyguncuların, neoliberallerin, 
sendika düşmanlarının hoşuna 
gitmiyor. Ancak sendikalar, 
çalışanların haklarına yapılan 
saldırıları kesinlikle pazarlık 
konusu yapamazlar. Sendi-
kalar saldırılara karşı sonuna 
kadar mücadele edecekler. 

Vania Alleva konuşmasında 
şu vurguları da yaptı; "Serbest 
dolaşım sözleşmesinden 
önce, işçileri aşağılayan sezon 
işçi uygulaması ve kontenjanı 
vardı. Bu durumun değişmesi 
büyük bir başarıdır. Serbest 
dolaşım sözleşmesi tüm 
çalışanlar için iyileştirmeler 
getirmektedir. Ek önlemler 
ile çalışma koşulları daha iyi 
korunabilmektedir. Serbest 
dolaşım ve ek önlemler 
çalışanların yararına daha da 
iyileştirilmelidir". 

8 gün kurali ek önlemlerde 
yer alan temel bir madde. Bu 
madde Avrupa Birligi şirket-
lerinin İsviçre’de çalışmaya 
başlamadan 8 gün önce, resmi 
olarak başvuru yapmalarını 
öngörüyor. Böylece müfet-
tişler, nereyi kontrol etmek 
zorunda olduklarını önceden 
öğrenmiş oluyorlar.

Vania Alleva:

"Tüm işçilerin 
haklarına yönelik 

toplu bir saldırıdır"
Gösteride konuşan Unia Sen-
dikası Başkanı Vania Alleva: 
"Schneider-Ammann, 8 gün 
kuralı, mevduat yükümlülüğü, 
yanıltıcı işverenlere uygulanan 
yaptırımlar, sahte serbest 
meslekle mücadele, üçlü 
komitenin yaptığı denetimle-
rin niteliği ve niceliğide dahil 
herşeyi yok etmek istiyor. Bu, 
tüm işçilerin haklarına yönelik 
toplu bir saldırıdır" dedi. 

Schneider-Ammann'ın 
sendikalar olmadan yapacağı 
"görüşmeler" boş görüşme-
lerdir.Bu görüşmelere yalnızca 
küçük bir çevre katılıyor: 
işverenler ve kantonlar. İş-
çilerin temsilcisi sendikanın 
katılmadığı "görüşmeler" ne 
kadar mantıklı? İşçi hakları ile 
pazarlık yapılmaz. 

Federal Parlamento önünde 
gercekleşen bu eylemde 
sendika temsilcileri, Sento 
Meclisi’ne yönelik yazılan bir 
mektubu imzalayarak Sena-
to’ya ilettiler.

Federal Hükümet, işçi ücret-
lerine ve işçi haklarına yönelik 
kırmızı bir çizgi belirleyip, ek 
önlemlerin tartışmaya açık 
olmadığını vurguluyor ve bu 
kapsamda, İsviçre’de çalı-
şanlara, İsviçre'deki ücretler 
üzerinden ödeme yapılacağı 
garantisi veriyor.

Sendikalar, Avrupa Birliği 
ve Ekonomi Bakanı Johann 
Schneider-Ammann tarafın-
dan düzenlenen ek önlemler 
konulu görüşmelere katılmı-
yorlar. 

Schneider-Ammann, ücret-
lerin korunması maddesini 
gündeme getirerek bu mad-
deyi yumuşatmak istiyor ve 8 
gün kuralını tartışmaya açıyor. 

"Kırmızı çizgimizi 
aştırmayız" 

diyen sendikalar, 5 
Eylül Çarşamba günü 

düzenledikleri bir 
eylemle, FDP’li Senato 
Meclisi üyelerinin işçi 

ücretlerine ve işçi 
haklarına saldırılarını 

protesto ettiler. 

Emine Sarıaslan
Dipl.Soziale Arbeit FH

Unia Temsilcisi

Johann Schneider-Ammann

Va
ni

a 
A

lle
va

Gü
nc

el



dinleyin. Bu esnada boynuna masaj yapın 
ve yaptığının harika bir şey olduğunu ona 
hatırlatın. Sonrasındaysa bebeğinizi alıp karınızı 
uyuması için bir süre yalnız bırakın.

 Ziyaretçilere sınır koyun

Yeni doğmuş bebeği olan bir kadın için sürecin 
tüm yoruculuğunun yanında eve gelen mi-
safirler de fazladan yük demektir. Bu esnada 
babalar bu durumu ele alıp ziyaretçilere sınır 
getirerek öncelikle annenin ve bebeğin sağlığını 
düşünmelidir.

 Bebekle anne arasında aracı olun

Bebeğiniz hiç ummadığınız saatlerde sık sık 
uyanır. Bu esnada eşinizin yataktan kalkıp 
bebeği emzirmeye gitmesinin yanında başka 
çözümler de var. Mesela bu esnada babalar 
bebeği alarak annenin yanına getirebilirler.

 Bebeğin altını değiştirme işini üstü-
nüze alın

Yeni doğmuş bir bebeği emzirmek günün 
büyük bir kısmını kapsar. Bununla paralel 
olarak bezlerini de sıklıkla kirletirler. Bu 
sebeple babalar her ne kadar güzel bir koku 
vadetmese de bebek bezini değiştirme işini 
üstlerine alabilirler.

 Yararlı oyuncu olun

Babalar için en kilit rollerden biri her daim 
yardımcı olmalarıdır. Bu esnada babalar emzi-
ren kadınlar için rahat yastıklar hazırlayabilir, 
odanın ısısını anne ve bebeğin istediği şekilde 
ayarlayabilir, kadına masaj yapabilir ve bebeğin 
biberonlarını temizleyip kullanıma hazır hale 
getirebilir. Bu esnada ev işleriyle doğrudan 
ilgilenmesi de anneyi çok rahatlatacaktır.

 Yardım için onunla iletişime geçin

Evin içindeki işlerin yanı sıra eşinizin dışarıdaki 
işleriyle ilgili de yardıma ihtiyacı olabilir. Bu 
esnada onu yormamak adına araması gereken 
yerleri onun yerine siz arayabilir ve işlerinin bir 
kışını organize edebilirsiniz.

 Yaşadıklarını bilin

Bir annenin bebeğini emzirirken yaşadığı ağrı 
ve acıların farkında olun. Nasıl bir şey oldu-
ğunu bilmeseniz bile onu anladığınızı eşinize 
hissettirin.

 Onu dinleyin

Bebeğini emziren bir anneye "Pozitif düşün" 
ya da "Bunu yapmak zorundasın" gibi 
şeyler söylemeyin. Onun yerine size derdini 
anlatıyorsa öneriler sunmak yerine onu sadece 

B
ebeği emzirmek 
çoğu zaman 
tamamıyla 
annenin 

sorumluluğundaki bir 
olay gibi gösterilse de bu 
esnada babaya da düşen 
pek çok görev vardır. 
Bebeğin doğmasından 
itibaren uykusuz geçen bir 
süre başlar ve bu noktada 
birçok şey için babalar 
partnerlerine yardım etmek 
durumundadır. Geleneksel 
yayınlarda her işi kadına 
yükleyen bir tutum yer alsa 
da gerçek hayatta durum 
bunun tam tersidir.

Bundan yola çıkarak, 
emziren anneler için eşlere 
düşen görevleri sıraladık;
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Bahar Yıldırım
Sağlık Uzmanı

S
aç dökülmelerinde sadece 
hava ve nemin etkisi yoktur; 
yaz tatilinin sona ermesiyle 
birlikte yaşanan depresif ruh 

hallleri saç dökülmelerini hızlandıran 
farklı etkenler olabilir. Ayrıca sürekli 
yapılan diyetler, beslenme bozuklukları, 
stres, kansızlık, şeker hastalığı ve sigara 
gibi etkenler de saç dökülmelerinin en 
büyük nedenleridir.

Saçları kökten kestirmek çözüm mü?

Çoğu insan saçlarını kökten kestirmekle 
saçlarının sıklaşacağını ve sağlıklı bir 
şekilde uzayacağını düşünür. Ancak bu 
yanlış bir kanıdır. Çünkü saçlar uzadıkça 
incelirler ve kökleri daha kalın ve dolgun 
olur. Kesilen saçlar tekrar eski haline 
gelirken, uzadıkça da incelme ya da 
dökülme durumu aynı kalmaktadır.

Saç dökülmeleri nasıl farkedilir?

Günde 100 tel saç dökülmesi gayet 
normaldir. Saç dökülme oranlarınızı 
basit bir test ile kontrol edebilirsiniz;

Parmaklarınızla saçlarınızı geriye doğru 
5 kez tarayın. Her defasında dökülen saç 
tellerini beyaz bir kağıdın üstüne koyun. 
Her taramada 10 tel görüyorsanız bu 
normal bir saç dökülmesidir. 10-
15 tel görüyorsanız bu mevsimsel 
bir saç dökülmesidir. 15 telden 
fazlasını görüyorsanız, bir uzmana 
görünmenizde fayda var. 

Sa
ğl

ık

Sonbaharda yaprakların dökülmesiyle birlikte birçok kişinin 
saçları da dökülmeye başlar. Özellikle de yaz mevsiminden 
sonbahara geçerken saç dökülmeleri normalinden daha fazla 
görülür. Mevsimsel geçişler sırasında saçlarda dönemsel 
dökülmelerin olması gayet normaldir. Bu durum hava 
sıcaklıklarındaki ani değişimlerin yanı sıra havadaki nem ve 
su oranının değişimine de bağlıdır. Havalar soğuyup da kış 
mevsimi geldiğinde, saçlardaki dökülmeler normalleşmeye 
başlar.

Ne yapmalı?
Saçların her gün 
yıkanmaması, fön, jöle ve boya gibi uygulamaların yapılmaması gerekiyor. Saçlarınızı 2-3 günde bir PH değeri 5,5 olan bir şampuan ile yıkamanız yeterlidir. Saçı sıklıkla yıkamak saçın yağ dengesini bozabilir .
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Saç 
Dökülmesine 
Ne İyi Gelir?

Saç dökülmelerine karşı kişniş bitkisi etkilidir. Kişniş zayıflayan saçları güçlendirirken, kırılan saçları canlandırıp saç köklerini besler.

Badem Yağı
Badem yağında A, E, D ve B vitaminleri bulunur. Koruyucu özelliği ile saçı bir örtü gibi sarar. Kırılgan uçları yumuşatan badem yağı, aynı zamanda saçları parlatır.

Argan Yağı
Argan yağı saç diplerini beslerken saçların daha gür görünmesin sağlar.

Şampuan
Minoxidil içerikli şampuanlar saçları güçlendiren bir etkiye sahiptir. Minoxidil saç dökülmesini durduran bir ilaçtır ve etkilerini tam olarak görmek için en az 4 ay düzenli kullanmak gerekir.

Biotin
Vitamin H olarak da bilinen Biotin, saçların canlanmasına, dökülmemesine ,tırnakların güçlenmesine yardımcı olur. Biotin vitaminin faydalarını görmek için disiplinli kullanılmalıdır. Saç hücrelerini yenileyen Biotin, protein depolanması açısından da etkilidir.

Bunların dışında beslenme alış-kanlıklarına; özellikle de protein-den zengin, karbonhidrattan fakir beslenmeye, yeşil sebze, süt, yumurta, baklagillerin tüketimine de özen gösterilmelidir.



Bu inisiyatif Yeşiller Partisi’nin öncülüğünde günde-
me geldi. İnisiyatif ile, doğal ve hayvan dostu bir ta-
rım için Federal Hükümet’ten gıda teşviki isteniyor. 
Bu destek aynı şekilde ithalat için de talep ediliyor. 
Amaç, nakliye ve depolamanın çevreye zararının ve 
gıda atıklarının azaltılması. 

İnisiyatif karşıtları, inisiyatif metninin tarımsal 
ithalatta çok yüksek kriterler talep ettiğini, bunun da 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO)`nün kurallarının ihlali 
anlamına geldiğini dillendiriyorlar. Tüketiciyi koruma 
örgütleri ise, inisiyatifin kabulü durumunda gıda 
fiyatlarının yükseleceğini ifade ediyorlar.

Federal Hükümet ve Federal Parlamento bu inisiya-
tifin kabul edilmemesi yönünde görüş bildiriyor. 

Gü
nd

em

23 EYLÜL

HALK OYLAMALARI

İsviçre genelinde 23 Eylül'e 
kadar üç konu halkın oyuna 
sunulacak.

Bu oylamalara dair detaylar şöyle;

Sağlıklı, Doğal ve Adil Üretilmiş Gıdalar

OYLAMA SORUSU

Sağlıklı, Doğal ve Adil Üretilmiş Gıdalar isimli halk 

oylamasını kabul ediyor musunuz?

Sağlıklı, Doğal ve Adil 
Üretilmiş Gıdalar

Gıda Egemenliği için Tarım 
Hepimizi Etkiliyor 

Bisiklet ve Yaya Yolları 
Federal Kararnamesi 
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risinde yer alan aktörleri destekle-
yeceğini ifade ediyor. Konu ile ilgili 
gerekli koordinasyonu sağlayabile-
ceğini ifade eden Federal Hükümet, 
bisiklet yolu ağları hakkında gerekli 
olan tüm bilgileri verebileceğini de 
vurguluyor.

Federal Hükümet ve Federal Parla-
mento bu inisiyatifin kabul edilmesi 
yönünde görüş bildiriyor. 

Federal Hükümet, bisiklet yollarını 
yaya yoları ile aynı kategoriye alıp, 
bu alanda yeni düzenlemeler 
yapmak istiyor. Düzenlemenin 
kabul edilmesi durumunda, 40 yıllık 
anayasa maddesine yeni eklemeler 
yapılacak. Böylece bisiklet yolları-
nın düzenlenmesi ve çoğaltılması 
fikri yaşama geçirilebilecek.

Federal Hükümet destek kapsa-
mında; kantonları ve çalışma içe-

Bisiklet ve Yaya Yolları 
Federal Kararnamesi 
(Bisiklet İnisiyatifi)

Bu inisiyatifi İsviçre Çiftçiler Birliği 
gündeme getirdi. İnisiyatif, günümüz 
tarım politikaları ile teşvik, etkili 
arazilerin korunması, ihracat des-
teklerinin yasaklanması gibi talepler 
içeriyor.

Çiftçiler Birliği’nin bu inisiyatifi, 
Federal tarım politikalarına aykırı 
talepler de yer alıyor; Tarım alanında 
çalışanların sayısını devlet desteği 
ile arttırmak, İsviçre gıda standart-
larına uygun olmayan gıdalarda, 
uluslararası ticaret yasaları ihlal 
edilse bile, ticari vergilerin alınması 
ya da tamamen yasaklanması gibi 
talepler örnek olarak verilebilir.

Federal Hükümet ve Federal Par-
lamento bu inisiyatifin kabul edilme-
mesi yönünde görüş bildiriyor. 

Gıda Egemenliği için 
Tarım Hepimizi Etkiliyor

OYLAMA SORUSU

Gıda Egemenliği için. Tarım Hepimizi Etkiliyor isimli 

halk oylamasını kabul ediyor musunuz?

OYLAMA SORUSU

Bisiklet ve Yaya Yolları ile ilgili halk oylamasını 

kabul ediyor musunuz?
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İnsan nerede yaşarsa yaşasın, içinde bulunduğu 
toplumsal yapıya bir şekilde uyum sağlıyor. Bu 
uyum süreci çoğunlukla zorlu ve yorucu olabili-
yorken, kişi kimi zaman psikolojik travmalar da 
yaşayabiliyor.

Hele de göçü ve göçmenlik duygusunu yaşa-
mışsa... Bavulundan ve umutlarından başka 
birşeyi olmayan göçmen, gittiği yerde güçlü 
olmak zorundadır. 

Göçmenlerin yaşadıkları bu zorlukları biraz 
olsun işlemek adına " Bavulumda Umutlar" 
isimli yeni bir bölüm oluşturduk. Bu bölümde, 
İsviçre’de yaşayan farklı kuşaktaki göçmenleri 
konu edineceğiz.

Daha çok aile ilişkileri çerçevesinde hazırlana-
cak olan bu dizinde, İsviçre’de yaşayan farklı 
kuşaklar arasındaki sosyo-kültürel ve eğitsel 
farkları irdeleyecek, burada doğan ve büyüyen 
kuşaklar üzerinden "İsviçre’ye ait olma" konusu-
nu ele alacağız. 

Bu kapsamda ilk görüşmemizi Aygül Pala ve 
Berfim Pala ile yaptık. 

Aygül Pala İsviçre’ye 
gelen ilk kuşağı, kızı 
Berfim Pala ise burada 
doğan, büyüyen, eğitim 
alan ikinci kuşağı 
temsil ediyor.

Kuşkusuz her iki 
kuşağın da sosyal, 
kültürel ve eğitimsel 
yönleriyle kendilerine 
özgü zorlukları 
bulunuyor. Ancak 
anne-kızın yaşadıkları, 
zorluklara rağmen 
başarılı olunabileceğini 
anlatıyor bize.

Berfim Pala Aygül Pala
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 Ne yapmak istemiştiniz 
o dönem?

Türkiye’deyken iki sömestr 
üniveriste okumuştum. 
Üniversiteye burada da devam 
etmek, sosyal danışmanlık 
bölümü okumak istemiştim. 
Ancak bunun için dilimin 
daha iyi olması gerekiyordu. 
Başvurduğum kurumlar o 
dönem destek vermediler. 
Temizlik, restoran gibi alan-
larda çalışmam gerektiğini 
söylediler hep. "Çocuğun var, 
başaramazsın, yapamazsın" 
diyorlardı. 

 Siz ne yaptınız?

Sonraki zamanda, 8 ay boyun-
ca bir kurumda gönüllü olarak 
çalışmaya başladım. Burada 
danışmanlık 
yapıyordum 
ve yavaş 
yavaş 
kendimi 
daha iyi 
his-
set-
me-

suz etkileyecekti. Bu dönemde 
staj parası alıyordum. Sağlık 
sigortası ve kira yardımı da. 
Birkaç ay sonra sosyal bir 
kurumda iş buldum ve aile-
lere sosyal-pedagojik destek 
vermeye başladım. Akşamları, 
hafta sonları ve bütün tatillerde 
çalışıyor, gündüzleri de hem 
okula gidip hem de stajımı 
yapıyordum. Sonunda 2014’ün 
Nisan ayında, FHNW Basel, 
Bachelor in sozialer Arbeit 
bölümünden mezun oldum.

Uzun sürmesine rağmen 
hedefime eriştim ve bundan 
dolayı çok mutluyum. Aksi 
takdirde bu içimde hep bir 
ukde olarak kalacaktı. 

 Şimdi ne yapıyorsunuz 
peki?

2015 yılında kendi işimi kur-
dum. Ailelere sosyal peda-
goji desteği ve, danışmanlık 
hizmetleri sunuyorum. 

 Sizce buradaki göçmen-
lerin temel sorunu nedir?

Bana göre başta eğitim. Çocuk 
ve okul eğitimi en sorunlu ko-
nular. Bunun dışında; kültürel 
etkenler, beklentiler, evde var 
olan eğitim türü ile dışarıdaki 
arasındaki çatışmalar, dil ek-
sikliği, sistemi tanımama gibi 
birçok etken sıralanabilir. 

 Bunca şeyden sonra 
kendinizi ne kadar buraya ait 
hissediyorsunuz? 

Kendimi buraya tam olarak ait 
hissediyorum diyemem ama 
sevdiğim bir işi yapabilmem, 
sistemi tanımam, çocukla-
rımın burada kendilerini iyi 
hissetmeleri ve istedikleri 
dallarda meslek edinmeleri 
beni mutlu ediyor. Kendimi iyi 
hissediyorum.

 Türkiye’ye dönüşü dü-
şündünüz mü hiç?

Evet, 3-4 yıl önce Türkiye’ye 
dönmeyi düşündüm. Fakat yu-
karıda bahsettiğim gelişimden 
dolayı vazgeçtim. 

ye başladım. Burada edindiğim 
deneyimler sonradan yaptığım 
işlerde çok etkili oldu. Bilgi-
sayar kullanmayı ve İsviçre 
yasalarını öğrenmiş dilimi 
daha da geliştirmiştim. 8 ayın 
sonunda tercüman olarak 
çalışmaya başladım bu kez. 10 
yıl kadar HEKS kurumu adına 
psikiyatri polikliniklerinde ve 
kadın hastanesinde tercüman-
lık yaptım. Kendi alanımda 
kurslar yapmaya devam ettim. 
İyi para kazanıyordum ama 
diğer taraftan iş yaşamında 
zorluklar da yaşadım. Çoğu 
zaman günde 12 saat çalışı-
yordum ve bu çalışma şekli 
ağır geliyordu bana. Çocukları-
mı ihmal ettiğim zamanlar bile 
oluyordu. Bir süre ara vermek 
zorunda kaldım.

HEDEFİME UZUN 
SÜRMESİNE 

RAĞMEN ERİŞTİM.

Daha sonra eş ve aile terapisi 
okuyup 2006’da mezun ol-
dum. 2008’de yeniden okula 
başvurdum. Sosyal Danış-
manlık okumak istiyordum. 
Okul kabul etti ama gerekli 
desteği bulamadım. Tüm 
gün çalışamıyordum da. Okul 
yaptıkça çevrenin sana bakış 
açısı değişiyor, iş olanakların, 
paylaşımların, deneyimlerin 
artıyor. Ben okumaya devam 
etmekte kararlıydım. Bu ne-
denle 2011’de okula başladım. 

O sıra 43 yaşındaydım. Bu 
yaştan sonra derslere 

ve okula konsantre 
olmak zordur ve bu 
beni korkuttu. Buna 
rağmen, geleceğim 
için yapmam gerek-
tiğini düşündüm. 
Aksi takdirde 

hep belirsiz bir 
durumda yaşa-

yacaktım ve bu 
durum beni 

ve çocuk-
larımı 

olum-

Aygül Pala

Aygül Pala 1989 yılının sonun-
da İsviçre’ye mülteci olarak 
geliyor. Buraya eşiyle birlikte 
gelen Aygül Pala o sıralar 
19 yaşında ve kızı Berfim’e 
hamile... 

Aygül Pala buraya ilk geldiği 
zamanlarda yaşadıklarını şöyle 
anlatıyor bize;

"Zor bir süreçti. Sıfırdan değil 
eksilerden başladık yaşama. 
Dil bilmemek bu süreci olduk-
ça zorlaştırdı. Bir süre sonra 
oturumumuzu aldık. 1990’ın 
Mayıs ayında da Berfim doğdu.

Yaşadığımız köyde kendimi 
hep yabancı ve dışlanmış 
hissettim. Temizlik işçisi olarak 
çalışıyordum. İşe bebeğimle 
birlikte gidiyordum ve saat 
ücreti 12 frank alıyordum. Bu 
dönemde dilin önemini daha iyi 
anladım. Bir taraftan temizlik 
işi yaparken diğer taraftan da 
dil kursu yapıyordum."

27
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den zaman kaybımı o kadar 
da olumsuz görmüyorum. 
Sonra yeniden okula yazıldım. 
Ekonomi okumaya başladım. 
Daha sonra da bu bölümü 
bırakıp öğretmenlik okudum.

HERŞEYE RAĞMEN 
BU ÜLKEDE 

OKUMAK İÇİN 
OLANAKLAR VAR, 

ONU ANLADIM.

 Neden vermedi o puanı 
sence?

Bana okula severek 
gelmediğimi söylemişti. Ama 
gerçek sebep bu muydu ya 
da göçmen olduğum için 
miydi onu bilemiyorum. 
Herşeye rağmen bu ülkede 
okumak için olanaklar 
var, onu anladım. Meslek 
olarak başlayıp üniversite 
okuyabilirsiniz. Zorluklara 
rağmen olabiliyor.

 Şu anda ne yapıyorsun?

Şu an uluslararası bir okulda 
öğretmen olarak çalışıyorum. 
12 ile 15 yaş arasındaki çocuk-
lara Almanca ve ev ekonomisi 
dersleri veriyorum.

 Bir öğretmen olarak 
İsviçre’deki okul sistemini 
nasıl değerlendiriyorsun 
peki? Nasıl olmalı sence?

Başka ülkelerle kıyaslarsak 
İsviçre’nin okul sistemi çok iyi. 
Benim sınıfımda 20 çocuk var. 
Sistem 20 değişik düşünen 
çocuğu bir arada tutuyor ve 
hepsinin tek tip, tek düşünce 
sahibi olmasını istiyor. Herkes 

kendine göre algılar 
anlayışından hareketle 
değişik düşüncelere yer 

verilmiyor pek. 

Oysa çocuğun düşüncesine 
de önem verilmeli. Verdiğim 
bir kompozisyon ödevinde 
sadece benim fikrimi 

yazarsa sorun bence. 

 Okulda kendini dışlanmış 
hissettiğin zamanlar oldu 
mu hiç?

Yaşadım diyebilirim. Göç-
men kökenli birçok çocuk bu 
duyguyu yaşar. Ortaokulda 
öğretmenlerim liseye gitmemi 
istemiyorlardı. Bana yabancılık 
hissi yaşattılar kimi zaman. 
Bazı öğretmenler bu duyguyu 
lisede de verdi bana. Kimi 
zaman "Yanlış yerdesin" diyor-
lardı bana. 

Okul hayatında daha çok 
öğretmene bağlı herşey, o 
belirleyici oluyor. Burada 
öğretmenin yol göstermesi 
çok önemli. Öğretmenin 
çocuğa söylediği herhangi bir 
olumsuz söz hep çocuğun 
aklında kalıyor ve unutmuyor. 
Bunu ben de yaşadım. İngilizce 
öğretmenim bana hep "Sen 
başaramazsın" derdi. Bu sözü 
hala unutmam. Ama beni 
destekleyen öğretmenler de 
karşıma çıktı ve bu bana zor-
luklarla mücadele etmemde 
ve başarıya ulaşmamda çok 
yardım etti. Bu dönemde 
ailemin, özellikle de annemin 
desteğini yadsıyamam.

 Hala kızgın mısın?

Artık olan oldu ama yarım 
puanla liseye gitmeme engel 
olan öğretmen isteseydi vere-
bilirdi o puanı. Sonunda okula 
girdim ama zaman kaybım 
oldu. Ama bu dönemde de 
çok şey öğrendim. O yüz-

Berfim Pala

Birinci kuşak zorlukları göğüsler de ikinci 
kuşak hep eksiklerle büyür. Okulda arka-
daşları akıcı bir şekilde Almanca konuşur-
ken, kimi zaman öğretmeniyle göz göze 
gelmekten, öğretmenin kendisine soru 
soracak olmasından çekinir.

Birinci nesil için üniversiteye gitmek, dok-
tor, mühendis ya da öğretmen olmak hayal 
iken, ikinci nesil eksiklerine rağmen bu 
hedeflerine erişti. Tıpkı Berfim Pala gibi.

Peki artık kendini ifade etmekte zorluk 
çekmeyen bu ikinci nesil, kendini göçmen-
lik psikolojisinden ne derece kurtarabildi? 
Günümüzde İsviçrelilerin ikinci nesil göç-
menler için kullandıkları "Secondos" kav-
ramına nasıl bakıyor bu kuşak? İki kültürle 
şekillenmek ne tür avantajlar sunuyor?

İkinci kuşak temsilcisi olan Berfim bu 
sorulara yanıt verirken, ilk olarak eğitimsel 
süreçte karşılaştığı zorlukları anlatıyor bize;

"Ortaokulu bitirdim ve liseye başlayacağım, 
ancak yarım puan nedeniyle beni liseye 
almadılar. Çok zor bir dönemdi bu. Eksiğimi 
tamamlamak için Fribourg’da yatılı bir 
okula gittim. Burası sadece kızlar içindi. 
Bu arada Fransızcamı geliştirme imkanım 
da oldu. Hafta sonları eve geliyordum. Bu 
süreçte, aldığım yardımlarla derslerimi 
düzelttim."
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Kendi fikrini de yazmalı 
çocuk. Tabii ki bunu belli bir 
mantığa dayandırabilmeli ve 
düşüncesini de savunabilmeli. 
Öğretmenlik normal bir büro 
işi değil. Bir çocuk haftada 
40 saatini okulda geçiriyor. 
Sen yetiştiriyorsun, sen nasıl 
düşüneceği konusunda etkili 
oluyorsun. Çocuğun en küçük 
bir sorusunu bile dikkate 
almadığında ya da onunla 
dalga geçtiğinde bu onun 
başarı düzeyine hemen etki 
yapıyor.

 Ortaokulda yarım 
puandan dolayı okulunun 
uzadığını söyledin. Senin not 
uygulaman nasıl peki?

Ben çocuklara karşı biraz 
daha toleranslıyım. Kendi okul 
dönemimde yaşadıklarım yol 
gösteriyor bana. İlişkilerim 
oldukça iyi çocuklarla. 

 İsviçre’deki okullarda, 
öğrencilere not verme ile 
ilgili bir denetim var mı?

Bu bir tek Matura sınavlarında 
var. Diğer okullarda da daha 
çok öğretmene bağlı. Bazı 
öğretmenler kriterlerini 
öğrencileri ile önceden 
paylaşır. Böylece öğrenciler 
neye dikkat etmeleri 
gerektiğini bilirler.

 Peki haksızlığa uğradığını 
düşünen gençler bu konuda 
ne yapmalı?

Haklarını arasınlar. İsviçre’de 
bunu yapabilmeleri için birçok 
kurum var. Gidip sorsunlar. 

Göçmen kökenliler pek yap-
mıyor bunu. 

 Ailelere önerilerin ne 
olur?

Aileler sürekli sorsunlar, 
sorgulasınlar. "En iyi öğret-
men bilir" diye düşünmemek 
gerekiyor.

HEPİMİZ İNSANIZ, 
İHTİYAÇLARIMIZ, 
YETENEKLERİMİZ 

ÇOK FARKLI.

 "Entegrasyon" söylemini 
nasıl değerlendiriyorsun?

Bana göre bütünleşme 
anlamına geliyor. Göçmenler 
ve İsviçreliler arasında 
tamamlayıcı bir ilişki olmalı. 
Her iki tarafında kendine 
has özellikleri var ve bunlar 
birleştirildiğinde güzel bir 
bütün oluşuyor. Hepimiz 
insanız, ihtiyaçlarımız, 
yeteneklerimiz çok farklı. 

 "Secondos" kavramına 
nasıl bakıyorsun? Hala göç-
men kökenli biri olduğunu 
hatırlatıyor mu sana? 

İsviçre’de yaşayan ikinci kuşak 
anlamında kullanılıyor bu. 
Benim için her iki kültürü 
tanımak ve her iki kültürle de 
özdeşleşebilmek anlamına 
geliyor. Bunu bir avantaj 
olarak görüyorum. Birçok 
kişinin bunu ayırıcı bir kavram 

olarak görüyor olmasına 
rağmen...

 Ya politika? Aynı zaman-
da politika ile de uğraşıyor-
sun.

Ailemden dolayı politika ile 
hep ilgiliydim ben. Bu nedenle 
SP’ye üye oldum ve iki seçim 
için adaylığımı koydum. Böyle 
bir deneyim edinmek ve seçim 
çalışmaları yapmak benim 
için oldukça ilginçti. Fakat 
eleştirel düşünen, sorgulayan, 
kendine güvenen insancıl 
öğrenciler yetiştirmek daha 
gerçekçi geliyor bana. Bu 
şekilde etrafımdaki dünyayı 
değiştirmeye az da olsa katkı 
sunabileceğimi düşünüyorum.

BİRŞEYİ İSTERSEN 
YAPARSIN. 

ZORLUKLAR, 
ENGELLER 

MUTLAKA HER 
YERDE VARDIR.

 Son bir soru; Şu an 
kendini nerede görüyorsun? 
Kendini buraya ait hissedi-
yor musun?

Üniversiteyi bitirdim, 
mastırıma başladım. Çok 
sevdigim bir işim var şu an. 
Bu toplumda kendi yerimi 
buldum. Buralıyım ben. Bu 
süreçte şunu öğrendim; 
birşeyi istersen yaparsın. 
Zorluklar engeller mutlaka 
her yerde vardır. Ancak doğru 

yere gittiğimize inanıyorum. 
Verdiğin mücadeleyle hakkını 
arayabiliyorsun. Daha önceleri 
kendimi yetersiz görürdüm 
ama şimdi onları avantaja 
dönüştürdüm. İsviçreli bir 
birey tek bir kültürü, ben 
ise iki kültürü tanıyorum. 
Burada ben daha avantajlıyım. 
Dünyaya farklı pencerelerden 
bakabiliyorum. Sistemi sürekli 
eleştirmek de işe yaramıyor 
tabi. Sistem kötü, şartlar kötü 
diyebiliriz sürekli ama bazı 
şeyleri değiştirmek için çaba 
da sarf etmek gerekiyor. Bu 
önemli bence, hep eleştirmek 
de olmaz.

Diğer yandan kendimizi 
İsviçrelilerin yerine de 
koyalım bir. Onlar için de zor 
bir durum. Tanımıyorlar ve 
bu korku yaratıyor. Onlar da 
haklı. Anlamaya çalışıyorlar 
daha. Bunu seçim döneminde 
insanlarla konuştuğumda 
daha iyi anladım. Kimi 
İsviçreliler de göçmenler 
için uğraşıyor, onlara yardım 
ediyor. Hayat siyah-beyaz 
değil, başka tonlar da var 
arada.

29

SİSTEM KÖTÜ, 
ŞARTLAR KÖTÜ 

DİYEBİLİRİZ 
SÜREKLİ AMA 
BAZI ŞEYLERİ 
DEĞİŞTİRMEK 
İÇİN ÇABA DA 
SARF ETMEK 
GEREKİYOR.



30 15 Eylül 2018 / Sayı 61

Dyt. Berna Danacı
dytbernadanaci@gmail.com

Kolesterol vücudumuzda ve hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan yağ formunda 
maddelerdir. LDL (kötü huylu kolesterol), HDL (iyi huylu kolesterol), VLDL, IDL ve 
trigliserit olarak vücudumuzda bulunurlar. 

Total kolesterol, VLDL ve LDL kolesterolünün yüksek olması, HDL kolesterolün düşük 
olması damarlarda daralma ve tıkanmaya neden olarak; kalp-damar hastalıkları başta 
olmak birçok kronik hastalığın ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Kan kolesterol seviyesi 
düşürüldükçe kalp hastalıkları, felç, böbrek yetmezliği, ateroskleroz vb. riski azalır.

Kan kolesterol seviyesini genetik etmenler, beslenme, yaş, cinsiyet, obezite, fiziksel 
aktivite gibi pek çok etmen etkiler.

• İdeal kiloda olmaya çalışın. Aşırı 
yağlanma kardiyovasküler hastalıklar 
riskini arttırır. Özellikle abdominal (gö-
bek çevresinde) gerçekleşen yağlanma 
kalp krizi riskini arttırır. Bu nedenle 
boyunuza göre ideal kiloda olmanız 
ve bel/kalça oranınının normal olması 
sağlığınız için oldukça önem taşır. Bel, 
kalça oranının Erkeklerde 1.0 , kadın-
larda 0,8 den yüksek olması risklidir.

• Düşük yağlı beslenmeye özen göste-
rin. Günlük almanız geren kalorinin 
%25-30‘u yağ grubundan olacak 
şekilde yağ tüketmelisiniz.

• Doymuş yağ içeren gıdaları olabildiğin-
ce az tüketmeye çalışın.

• Düşük kolesterollü besinler tercih edin. 
Günlük kolesterol alımınızı 300 mg’ın 
altına indirmeniz (eğer kalp hastalığı 
risk faktörleri varsa <200 mg/gün) 
kalp sağlığınız açısından önemlidir. 

•  Sebze – meyve tüketiminizi arttıırın. 
400 gr sebze ve 2 porsiyon meyve kal-
binizi korumanız için önemli. İçerdikleri 

çözünür lifler kan kolesterol seviye-
nizi düşürecektir. Vitamin ve mineral 
içeriklerinin yüksek olması antioksidan 
kapasiteyi arttırır ve kalp damar sağlı-
ğına katkıda bulunur. 

• Besinlerin pişirme şekillerine dikkat 
edin! Kızartmalardan uzak durun!

• Doymuş yağlar yerine doymamış 
yağları tüketmeye özen gösterin. 
Hayvansal kaynaklı yağlar, tereyağ, 
margarin gibi besinler yerine bitkisel 
sıvı yağları (zeytinyağı, fındık yağı, ceviz 
yağı, ayçiçek yağı vb.) kullanın.

•  Alkol tüketiminin de kolesterol 
seviyesini ciddi anlamda yükselttiğini 
unutmayın. Alkol tüketmeyin!

• Ciddi bir kolesterol yüksekliğiniz varsa 
peynir ve süt grubu besinleri bir süre 
light tercih edin.

• Omega 3 yönünden zengin beslenin! 
Haftada en az 2-3 kez ızgara balık tü-
ketmeye özen gösterin. Hergün 2 tüm 
ceviz tüketin.

• Posa çok önemli !!Beyaz undan yapıl-
mış besinler yerine tam tahıllı, esmer 
ürünleri tercih edin. Bulgur, yulaf, 
kinoa, esmer pirinç gibi kompleks 
karbonhidratları daha çok tüketin. 
Yüksek posa içeren tam tahıllı besinler 
kan kolesterol seviyesini düşürür.

• Paketli ürün tüketiminizi azaltın! Cips, 
bisküvi gibi yağ içeriği ve kalorisi 
yüksek bu besinler trigliserit seviyesini 
arttırır.

• Haftada 2 kez mutlaka kurubaklagil 
tüketin!

• Düşük yağlı etler tercih edin.Beyaz et 
ve yağsız dana eti tercih edin.Sakatat-
lardan uzak durum.

• Antioksidan beslenin! Özellikle A ve C 
vitamini içeren besinleri bol tüketin.

• Sedanter yaşam kalbinize düşman! 
Egzersiz yapmayı alışkanlık haline 
getirin. (nabız aralığınıza dikkat ederek 
spor yapın!)

• Sigaradan uzak durun! 

Peki ideal bir kolesterol seviyesine sahip olmak için nasıl beslenmelisiniz?

Be
sl

en
m

e



31 15 Eylül 2018 / Sayı 61 31

Fotoğraflarınızı harika sulu boya resimlere çevirmek için kullanabileceğiniz 
Waterlogue uygulaması ile göz alıcı sonuçlar ortaya koyabilirsiniz. Oluştur-
duğunuz resimleri sosyal medyaya aktarmak için de uygulama kolaylıklar 
sunuyor.

Belge ve notlar oluşturmanızı, 
el yazısı kullanmanızı, çizim 
yapmanızı ve tarama ya da kayıt 
yapmanızı sağlayan Notes Writer+ 
uygulaması ile artık hiçbir şeyi 
unutmayacaksınız.

Çok daha üretken olmanızı sağlaya-
cak olan InFocus Pro ile yapılacaklar 
listesi, projeler ve notlar oluştur-
manız kolaylaştırılıyor. Organize 
olmanızı saplayacak bu uygulamaya 
bir göz atmanızı öneriyoruz.

Günlük kullanım için hepsi bir 
arada matematik aracı sunan The 
Calculator uygulaması olay kulla-
nımı ve tercihlerinize göre ayarla-
nabilir olmasıyla öne çıkıyor.

Notes Writer+ InFocus Pro The Calculator
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ce bazında canlı kalır. Buna 
"Hypermnesia" denilir. Bu 
durumun artarak devam 
devam etmesi halinde kişide 
psikosomatik (psikolojik 
bedensel yakınmalar), disso-
siyatif bozukluklar ve sürekli 
devam eden kişilik değişik-
likleri ortaya çıkar. Kişi bazen 
"kendisini tanımadığını ve 
değiştiğini" söyler.

Travma sonucunda 
ortaya çıkan 
bozukluklar
Travma sonucunda ortaya 
çıkan psikiyatrik bozukluklar 
çok farklı olabilir. Bazen bu 
bozukluklar bir bozukluktan 
bir diğerine dönüşebilir. Bazen 
de birkaçı bir arada bulunabilir. 
Bunlar şunlardır;

Akut stres bozukluğu, uyum 
bozukluğu, travma sonrası 
stres bozukluğu, post-trav-
matik depresyon, 
yaygın anksiyete 
bozukluğu ve 
panik bozuk-
lukları, kısa 

psikolojik bozuklar genellikle 
daha ağırdır. İyileşmeler daha 
uzun sürer ve tedavileri daha 
da zordur. 

Diğer faktörler ise, travma 
esnasında kişinin kaçması 
veya travmaya karşı mücadele 
etmesi imkânı ile bağlantılıdır. 

Yan sayfadaki tabloda gö-
rüldüğü gibi, kişi travmaya 
maruz kaldığında kişide feryat, 
korku, şaşkınlık, hiddet ve öfke 
durumları oluşur. Bu normal 
bir reaksiyondur. Kişi büyük 
bir ihtimalle kendiliğinden iyi-
leşebilir. İyileşmediği taktirde, 
kişide olaya dayanamama, 
şaşkınlık ve dezoryantasyon 
oluşur. Bu patolojik bir reak-
siyondur. Kişi bu esnada olayı 
bastırmaya ve inkâr etmeye 
çalışır. 

Kişide uyuşma, aldırmama 
durumu oluşur. Kişi bunu 
başaramazsa, bir tarafta korku 
ve kontrol kaybını, diğer tarafta 
ise, travmatik olayı yeniden 
yaşar. Kimi zaman da olay-
lara dayanmaz, duygularını 
bastırmak için çeşitli ilaçlar ve 
maddeler alır. Bu kez de ilaç 
ya da madde bağımlılığı gelişir. 

Olayın devam etmesi halinde, 
kişide olay resim ve düşün-

O
lağanüstü bir durum 
olan psikolojik trav-
ma, ruhsal bir şoktur 
ve çoğunlukla aniden 

oluşur. Bu durumda kişinin ya-
şamı, sağlığı ve bedensel en-
tegrasyonu direkt veya indirekt 
tehdit altındayken, kişilerde 
korku, dehşet ve şok durumu 
ortaya çıkar. Bu da kişilerde 
strese sebep olur. Sonuçta da 
bütün duyu organları uyarılır, 
kişide şiddetli korku, çaresizlik 
ve kontrol kaybı gibi durumlar 
oluşur, uzun vadede sürekli 
olan psikolojik bozukluklara 
sebep verir.

Travmalara neden 
olan etkenler
Deprem, sel, kasırga, vb. gibi 
doğal afetler, kazalar, yangın-
lar, insanlar tarafından sebep 
olunan; ağır dayak, işkence, 
tecavüz, rehin alınma, toplama 
kamplarında tutulma, cezae-
vinde kötü şartlarda tutulma 
ve bu şartlarda işkenceye 
maruz kalma, savaş koşulları 
yaşama, insanların öldürül-
mesine ya da dövülmesine 
şahit olma, sürgün edilme, 
zorunlu göç ettirilme vb.

İnsanlar tarafından yaratılan 
travmaların sebep olduğu 
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Normal Reaksiyonlar Patolojik Reaksiyonlar

Feryat, korku, şaşkınlık,
hiddet, öfke

Dayanmamak, şaşırmak,
desorentasiyon

İnkar, uyuşma, aldırmamak, 
karartmak, silmek

Panik, kontrol kaykbı, 
"hysterik" davranışlar

Intrusion, "flach-backs" travmatik 
olayın yeniden yaşanması

Extrem kaçınma davranışları, 
ilaç ve madde mağımlılığı

Travmanın işlenmesi ve yeni tecrübe, 
kişiliğe integre edilmesi

Olayın artması ve taşıması, sürekli olayın resim ve 
düşünce bazında canlı kalması, Hypermnesia

Travmayı yenmek ve bedensel
integrasiyonu sağlamak

Psychosomatik reaksiyonlar, "flash-backs", 
psikosomatik bozukluklar

Dissosiyatif bozuklar / 
kişilik bozuklukları

Travmatik Olay

İnsanlar tarafından yaratılan 
travmaların sebep olduğu psikolojik 

bozuklar genellikle daha ağırdır. 
İyileşmeler daha uzun sürer ve 

tedavileri daha da zordur. 
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gesinde yaşar. Zaman zaman 
paradoksal olarak onu ideal 
olarak görür, uygulamaları ve 
istemleri kabul eder.

[] Kendi özgüvenini ve ümi-
dini kaybeder. Geleceğe hep 
şüpheyle bakar.

[] Aile ilişkileri bozuktur.

[] Kimi zaman intihar düşün-
cesi gelişir. Hatta birkaç kez 
intiharı düşünmüş, girişimleri 
bile olmuştur.

[] İç sıkıntılarını, huzursuzlu-
ğunu ve suçluluk duygusunu 
bastırmak için alkol veya 
uyuşturucu madde kullanır. 
Sonunda da bağımlı hale gelir.

[] Hayattan tat almama, 
kendisini boşlukta hissetme, 
ruhsal çöküntüye girme gibi 
depresyon belirtileri sergiler.

[] Yaşadığı olayı veya olayları 
başkasına anlatmak istemez, 
kendisinde sır olarak tutar. Bu 
sır onun vücuduna zehir gibi 
dağılır ve onu yer bitirir. 

rüyasında da sık sık görür ve 
korku ile uyanır.

[] Normalde aldırış edilme-
yecek uyaranlara karşı aşırı 
derecede duyarlıdır ve küçük 
uyaranlarla irkilme tepkisi 
gösterir.

[] Aşırı bunaltı ve iç sıkıntı 
duyar, aşırı huzursuz davranış-
lar sergiler.

[] Duygusal yaşamda 
uyuşukluk oluşur. Kişi giderek 
toplumsal ilişkilere ilgi duymaz 
hale gelirken, insanlardan 
uzaklaşma eğilimi içine girebilir.

[] Erken sinirlenir, kızar, 
kendisine hakim olmaz. Uyku 
bozukluğu yaşar.

[] Yaşadığı olayı hatırlamak 
istemez. Olayı hatırlatan du-
rumlardan uzak kalmak ister. 
Buna benzer olayları televiz-
yonda gördüğü zaman hemen 
kendini bir odaya kapatmak 
ister.

[] Konsantrasyon bozukluğu 
ve unutkanlık yaşar.

[] Suçluluk ve utanma duy-
guları taşır.

[] Kişilik değişiklikleri yaşar, 
izole olur, kendi kabına çekilir. 
Kimseye güvenmez. Kendini 
zaman zaman kontrol edemez 
ve kırıcı olur. Zaman zaman 
hem kendisi, hem de çevresi 
onu tanıyamaz hale gelir.

[] Karamsar olur. Dünyaya 
hep olumsuz yönlerden bakar. 
Başkalarının onu anlamadığını 
düşünür.

[] Sürekli ona hükmeden, 
ona işkence eden kişinin göl-

psikotik bozukluk, dissosiyatif 
bozukluklar (kimlik bozuklu-
ğu, depersonalizasyon bozuk-
luğu, konversiyon ), somati-
zasyon bozukluğu, devamlı 
kişilik değişiklikleri, madde 
bağımlılığı, seksüel bozuk-
luklar, davranış bozuklukları, 
kendini zedeleme davranışları, 
değer yargılarında değişik-
likler.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü 
gibi, travma sonucunda çok 
çeşitli psikolojik bozukluklar 
oluşur. 

Travma sonrası stres 
bozukluğu (PTSD) ve 
görülme sıklığı
Travma sonrası stres 
bozukluğunun görülme sıklığı 
travma olaylarının sıklığına 
ve yaşam şartlarına bağlıdır. 
Erkekler kadınlara nazaran 
bu travmaları daha sık 
yaşıyorlar. Fakat travmalar 
kadınları daha çok etkiliyor. 
Yapılan araştırmalar, travma 
sonrası stres bozukluğunun 
kadınlarda görülme riskinin 
erkeklere göre iki kat daha 
fazla olduğunu ortaya 
koyuyor.

Travma sonrası stres 
bozukluğu (PTSD)’nun 
belirtileri 
[] Kişi, yaşamış olduğu 
zedeleyici olayı sık sık anımsar 
ve sanki aynı zedeleyici olayı 
tekrar tekrar yaşadığını 
zanneder. Kişi zedeleyici olayı 
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Travma Sonucu Oluşan Hastalıkların Komorbiditeti

Dr. Fikret Zengin - Mezopotamya Tıp Günleri - 22-
24 Ekim 2009 Diyarbakır

Tedavi
Kompleks travma sonu-
cu oluşan stres bozuk-
luğunun tedavisi vardır. 
Bu tedavi dört aşamadan 
oluşur. 

1. Aşama: Bu aşamada 
kişinin özgeçmişine ba-
kılır. Bugüne kadar neler 
yapmış, neler yaşamış, 
hangi hastalıkları geçir-
miş gibi bilgilerden yola 
çıkarak kişinin travma 
haritası hazırlanır. Kişi ile 
güvenli ilişkiler kuru-
lurken, konulan gerekli 
teşhislerden sonra tedavi 
planı yapılır. 

2. Aşama: Bu aşamada 
kişi stabil konuma geti-
rilir. Kişinin kabiliyetleri 
ve öz kaynakları tanınır, 
tespit edilir ve ona bunlar 
gösterilir. Burada amaç 
onu bilinçli hale getir-
mektir. Ona rahatlama 
ve gevşeme yöntemleri 
öğretilir. Bunun sonucun-
da kişi kendini kontrol 
edebilmeye ve çaresizlik-
lerini yenmeye başlar.

3. Aşama: Burada 
travmanın işlenmesi ve 
travmanın sentezi yapılır. 
Psikolojik travmadan 
dolayı beyinde bozulan 
bilgi alış-verişi yeniden 
düzene girer. Böylelikle 
kişinin algılaması, düşün-
cesi ve duyguları normal 
hale gelir.

4. Aşama: Kişi bu 
aşamada yaşadığı olayın 
yasını tutar. Rehabilite 
edilir. Geleceğe yönelik 
planları yapılır. Bu yapılan 
planların uygulanmasın-
da kişiye destek sunulur.

Bu psikoterapiye paralel 
olarak ilaç tedavisi de 
yapılır.
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Sosyal medyada temizlik yapmak için illa arkadaş 
olduğunuz kişileri silmeniz gerekmiyor. Her sosyal 
medya platformunun bunun için farklı seçenek-
leri var. Örneğin bir arkadaşınızı silmek istemiyor 
ancak Twitter’daki paylaşımlarını da her seferinde 
sessize almak istemiyorsanız sessize al seçeneğini 
kullanabilirsiniz. Facebook’ta ise aynı şekilde takip-
ten çıkar seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Instag-
ram’da ise hikayeler kısmında sessize alabilirsiniz. 
Ancak bu seçenek o kişinin diğer paylaşımlarının 
Instagram akışınızda görünmeyeceği anlamına 
gelmiyor.

Eğer sessize almak sizin için yeterli değilse, bu 
durumda listenizden çıkarmak istediğiniz kişiyi 
arkadaşlıktan veya takipten çıkarmanız gerekiyor. 
Twitter’da bir hesabı sessize aldığınızda, bu hesabın 
sahibi size yine de yanıt verebilir, mesaj gönderebi-
lir. Hatta takipten çıkarsanız bile hesap sahibi size 
mesaj gönderebilir ve yanıt verebilir. Bir hesabın 
paylaşımlarının sizin Twitter akışınızda görünmesi-
ni istemiyorsanız, engellemeniz gerekebilir. Bu aynı 
zamanda o kişinin sizin Twitter akışınıza erişimini 
de engeller. Instagram’da ise engelleme seçeneğini 
kullandığınızda o hesap sahibi sizin paylaşımlarınızı 
göremiyor. Facebook’ta ise istediğiniz hesapları 
engelleyerek sizi etiketlemesini veya zaman tüneli-
nizde görünmesini engelleyebilirsiniz.

eçtiğimiz aylarda Twitter’daki 
karakter sınırlaması 280’e çıktı. 
Bu, artık her bir tweet’te daha 
fazla bilgi ve yorum paylaşılacak 
anlamına geliyor. Peki bu artıştan 

sonra sosyal medya platformunda bir temizlik 
yaptınız mı? Eğer siz de Twitter, Facebook veya 
Instagram’da karşınıza çıkan kişileri, ünlüleri, 
haber siteleri, markaları ekliyorsanız ancak bu 
kişiler arasında zaman zaman temizlik yapmıyor-
sanız, artık bunu yapmanın zamanı gelmiş olabilir.
birçoğumuz başkalarının duyguların

Sosyal medyada temizlik yapmanın pek çok yararı 
var. Bundan en önemlilerinden biri, sosyal medya-
da neyle ve ne kadar zaman geçirdiğinize odak-
lanmanıza yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, gün 
içinde ortalama 2 saati sosyal medyada geçirdiği-
mizi gösteriyor. Sosyal medyada bu kadar çok vakit 
geçirdiğimize göre, bunu en çok değer verdiğimiz 
insanlar ve fikirlere ayırıyor olmamız gerekir. İkinci 
olarak, sosyal medya temizliği duygusal enerjinizi 
yükselir. Sosyal medyada birçoğumuz başkalarının 
duygularından, paylaşımlarından etkileniyoruz. 
Takip ettiğiniz kişiler konusunda daha seçici dav-
ranarak, istemediğiniz kişilerin duygusal enerjinizi 
düşürmesine de engel olabilirsiniz. Üçüncüsü ve 
belki de en önemlilerinden biri, sosyal medyada 
temizlik yapmak zamandan tasarruf etmenizi 
sağlar. Önceden sosyal medya hesaplarınızdaki hiç 
bitmeyen akışlar, artık biter hale gelebilir.

Sosyal medyada temizlik 
yapma yöntemleri

Sosyal medyada temizlik 
yapmanın faydaları
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Sosyal medya hesaplarınızda temizlik yapacağınız 
zaman, kimden vazgeçeceğinize karar vermek 
tamamen size kalmış bir durum. Ancak nereden 
başlayacağınızı bilemiyorsanız, işte size birkaç 
öneri:

 Artık hayatınızda olmaya insanlardan başlaya-
bilirsiniz. Birkaç önceki iş yerinizden tanıdığınız, 
hiç görüşmediğiniz arkadaşlarınız, bir seferinde 
bir organizasyonda karşılaştığınız ve eklediğiniz 
insanları ilk aşamada eleyebilirsiniz.

 Herkes zaman zaman saçmalar. Ama bazı 
insanlar her zaman saçmalayabiliyor. Eğer böyle 
düşündüğünüz kişiler varsa, sessize al butonuna 
tıklamak için doğru zaman.

 Bir zamanlar ilginizi çeken ama artık ilgi alanını-
za girmeyen hesaplardan vazgeçebilirsiniz.

Tüm bunları yapmak için sosyal medya hesapla-
rınızda biraz vakit geçirmeniz gerekebilir. Ancak 
sonrasında sosyal medyada geçirdiğiniz vakte ve 
konuya daha kolay odaklanabilirsiniz.

Temizlik yaparken 
kimlerden vazgeçebilirsiniz?

吀ö猀猀t愀氀猀t爀愀猀猀攀 23 
8400 W椀渀t攀爀th甀爀   

吀: 0㜀6 328 㜀4 80
F: 044 660 80 86

搀.漀稀最甀氀@愀搀挀漀渀猀甀氀t愀渀挀礀.挀h
www.愀搀挀漀渀猀甀氀t愀渀挀礀.挀h

M愀h欀攀洀攀 v攀 M愀欀愀洀氀愀爀搀愀 v攀欀â氀攀t攀渀 搀愀v愀 t攀洀猀椀氀椀
Hukuk Danışmanlığı
䄀爀愀戀甀氀甀挀甀氀甀欀 
İşlem yardımı (Başvuru, dilekçe, şikâyet, itiraz) 

Uzmanlık Alanları

• 䄀v爀甀瀀愀 䠀甀欀甀欀甀

• İdari Hukuk

• İltica ve Yabancılar Hukuku

Genel iltica davaları, Dublin Anlaşması, İnterpol soruşturma

Vize işlemleri

Aile birleşimi

Nikâh işlemleri

Çalışma izni

Ülkeye giriş yasağının kaldırılması

Vatandaşlık haklarının kazanılması

• 䄀爀愀戀甀氀甀挀甀氀甀欀 

Mahkeme dışı çözüm işlemleri

• Konsolosluk onaylı yeminli tercüme işlemleri

• Türkiye’de emeklilik işlemleri

• Türkiye’de tanıma ve tenfiz davaları takibi

Ve daha birçok farklı konuda danışmanlıklar.

Derya Özgül, LL.M.
Hukukçu
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Y
aşanılan travmaların insanlarda bıraktıkları olumsuz etkiler 
herkeste aynı olmuyor. Kimi insanlar daha dayanıklılık 
gösterirken, kimilerinde de kırılmış ruhlarının çektikleri 
ızdıraplar yıllarca sürebiliyor. 

İnsan beyni unutmuyor, hele bir de yaşanılanlar çok derin acılarsa 
asla unutmuyor. Beyin unutsa bile beden unutmuyor. 

Nöro-bilimciler, bedende unutmayan en önemli bölge olarak karın 
bölgesini tarif etmektedirler. Özelikle bazı olaylar karşısında, mesela 
korku, üzüntü gibi duygular neden karın bölgesinde bir tepki olarak 
kendini gösterir? 

Bu yazıyı kaleme alırken nedense Bosnalı 16 yaşındaki İvo geldi 
aklıma. Hiç unutmuyorum; üniversite yıllarımda öğrenci olarak 
mülteci kampında çalışırken İvo, 1992 Bosna savaşından sığınmacı 
olarak Zürich’e gelen bu genç adam sürekli karnını tutuyordu. 
Sancıları o kadar çoktu ki, haftalarca kliniklerde tetkik kontroller 
yapıldı. Ancak hiçbir şey bulunamadı. 

İkinci beyin sanki düşünüyor ve hissediyordu, hatırlıyor ve acı 
çekiyordu. İvo bu savaşta babasını ve annesini kaybetmişti. İki 
kardeşinden de haber alamamıştı. 

Mehmet Meral
lic. phil. Psychologe FSP
Systemischer Therapeut
mehmetmeral@gmx.ch
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"İkinci beyin" olarak 
karın bölgemiz
1998 yılında ABD’nin Columbia 
Üniversitesin’de Michael Ger-
son adlı bir araştırmacı Gasto-
enteroloji alanında yaptığı bir 
çalışmasını "İkinci Beyin" adlı 
kitabında bağırsaklarda sinir 
hücrelerinin işleyişi üzerine 
bilgileri kamoyu ile paylaştı. 
Bağırsaklarda beyinden sonra 
en çok sinir hücrelerinin oldu-
ğunu vurgulayan ve sayısının 
200 milyon civarında olduğunu 
tespit eden araştırmacı, be-
yinden sonra iletişime geçen 
ikinci bölge olarak burayı 
gösterdi. Gerson, bu kitabında 
insanın karın bölgesinde 100 
milyar bakterinin bulunduğu-
nu ve bunların beyin bölgesin-
deki hücrelere etki yaptığını, 
bunun da halk dilinde mesela 
"midem zil çalıyor" demesi ile 
doğrudan bağlantısı olduğunu 
da söylüyor. Aynı zamanda"İ-
kinci beyin"in edebiyat ya da 
felsefe gibi konularda etkisiz 
olduğunu belirten Gerson, 
insanların neşe, üzüntü, 
stres gibi duygularında karın 
bölgesinin etkili olduğunu 
söylemektedir. 

Eskiden beri hep düşünürdüm; 
neden batı toplumlarında söz-
konusu mesele intihar oldu-
ğunda tercih edilen organ kafa 
iken, mesela kafaya bir kurşun 
sıkmak iken, doğu toplumla-
rında seçilen organ çoğunlukla 
bağırsaklardır? Japonların 
hara-kiri yapmaları gibi. 

Mutlaka her iki organında 
insan bedeninde çok etkin bir 
yere sahip olması ile ilgilidir 
diye düşünüyorum. Sanki batı 
düşünen organ olarak kafayı 
tarif ederken, doğu hisseden 
organ olarak karın böşgesini 
tarif etmiş. Almanlarda bir söz 
vardır: "Aus dem Bauch he-
raus möchte ich sagen". Yani 
"içimden (karın bölgesi olarak) 
gelen bir sesle şöyle demek 
isterim"... Karın, sezgiler ve 
hislerin bölgesi olarak tarif 
edilmiştir. Alman anatomist 
Leopold Auerbach 1876 yılında 
yaptığı bir çalışmada bağırsak 

bölgesindeki nöronlarda 
bahsetmiş, ama bunu ispatla-
yacak tezleri olmadığından bu 
nöronların kendi içinde işleyen 
bir beyin olduğunu söylemiştir. 
Bazı uzak doğu 
teknikleri olan 
Yoga ve Çi-
gong gibi 
medi-
tasyon 
çalış-
mala-
rında 
yine 
bakır-
sakların 
uyarıldığı 
gözlenmiştir. 

Travmalarda 
bedenin dili 

Evet, bazı acıları beyin unutsa 
bile beden unutmuyor. Bazı 
insanlarda yaşanılan acılar 
bedensel tepkiler olarak 
dışarı vuruluyor. Kimilerinde 
bir migren ağrısı, kimilerinde 
de gögüs kafesinde sürekli bir 
baskılanma duygusu. Ama bir-
çoğunda bedensel tepki olarak 
mide ve bağırsak sıkıntıları 
olarak kendini göstermektedir. 

Özellikle de işkence görmüş 
insanların bir kısmında, 
ileriki yıllarda kronik mide ve 
bağırsak sorunlarının gözlen-
mesi aslında yaşanılanların 
sonucunda olası bir durum-
dur. Travma sadece zihinde, 
davranışta ya da duygularda 
iz bırakmıyor, aynı zamanda 
bedensel bazı organlarda da 
kalıcı izler bırakarak kendini 
göstermektedir. 

Bazı durumlarda zihnimiz 
tarafından bastırılmış ya da 
hatırlamakta zorlandığımız 
bilgiler bedenimiz tarafından 
hatırlanır. Bedenimizin verdiği 

tepkileri yakından in-
celeyerek travma 

esnasında ya 
da sonrasında 

farkında 
olduğumuz 
ya da ol-
madığımız 
birçok olay-

lar zinciri 
bilinçaltına 

kayıt edilir. İleriki 
zamanlarda sosyal 

hafıza dediğimiz bu kısma 
kaydedilmiş bilgiler bir şekliyle 
herkeste farklı bir şekilde 
kendini dışa vurur. Kimisinde 
depresif bozukluk, kimisinde 
panik atak, kimisinde kötü bir 
hafıza ya da bellek, kimisinde 
travma sonrası bozukluk, 
kimisinde de sürekli baş ağrısı 
ya da hazım sorunları olarak 
kendini açığa vurur. 

Bağırsaklar ve mide organları 
sosyal hafıza ile doğrudan tep-
kiler verebilir. Mesela işkence 
görmüş bir kişi her seferinde 
bunu hatırlatan bir durumla 
ilgili mide ve bağırsak fonksi-
yon bozuklukları yaşayabilir. 
Özellikle gideceği bir randevu 
öncesinde yaşadığı travma-
yı doğurdan ya da dolaylı 
hatırlatan bir mekân, bir koku 
ya da bir ses ile çağrıştırırsa, 
bu durumlarda da mide ve ba-
ğırsaklarda sancılar, kabızlık, 
ishal vb. bozukluklar olarak 
kendini gösterebilir. Randevu 

stres olarak yaşanılıyorsa, ka-
çınılmaz bir sonuç olarak bazı 
durumlarda mide ve bağırsak 
yerine kalp çaprıntısı, el, kol 
ve bacakların titreme, kan ba-
sıncında yükseliş veya düşüş 
olarak karşımıza çıkabilir. Bu 
şikayetler günlerce devam 
edebilir. Bu gibi durumlarda 
mutlaka hekim desteği almak 
gerekir. Yaşanılan durum 
psikosomatik bir tepkidir. Ruh-
sal sıkıntıların bedensel dışa 
vurumudur. Kimi vakalarda 
karşımıza panik ataklar olarak 
kendini gösterebilir. Kişi böyle 
durumlarda kalp krizi geçirdi-
ğini, mide kanaması ya da felç 
geçirdiğini zannedebilir. Ama 
bunun altında yatan temel 
sebep kişinin yaşadığı olaylar 
yatmaktadır. 

Geçmişte yaşanılan travmalar 
bazen unutlumuş gibi ya da 
geçmişte kalmış gibi görünse 
de, ruhsal dünyamızın merkezi 
olan sol frontal lobtaki hafı-
zaya kayıt edilmiş bilgilerdir. 
Buradan hiç beklenmedik bir 
şekilde olaylar karışında ani 
bedensel tepkiler vererek, 
hastalıklarla uğraşan bir kişi 
olarak yaşarız. Böyle du-
rumlarda genellikle somatik 
tetkiklerin yapılıp teşhis 
konulmasını isteriz. Somatik 
bir teşhis konulamadığında 
mesele artık ruhsaldır, pskiya-
tik ve psikolojik destek almak 
gerekir. Somatik tetkikler 
kişinin rahatlaması için önem-
lidir. Somatik hiçbir bulgunun 
olmaması biz psikolojik tedavi 
yapanların işini de kolaylaştırır. 
Böylece yaşanılan durumun 
ruhsal yorumunu yapmakta 
daha rahat davranırız. 

İnsanlar genellikle yaşadıkları 
bedensel tepkilerin ruhsal 
yorumlarına karşı tepkilidirler, 
başlangıçta kabullenmezler. 
Ama yapılan görüşmelerde 
farkındalık kazananlar artık 
meselenin ruhsal boyutunun 
da olduğunu kabullenirler. Bu 
kabulleniş terapideki önemli 
bir engeli de ortadan kaldırır. 

Sadece aklınıza değil, içiniz-
deki sese de kulak vermeniz 
dileğiyle.

39

Nöropsikiyatri, beyin 
üzerine yağtığı incelemelerde 
sosyal hafızanın davranış ve 

duygularımız üzerine yaptığı etkileri 
incelerken, bazı bilgilerin silinebildiğini 
ve silinemeyen bazı bilgilerin özellikle 
bağırsaktaki hücrelere kaydedildiğini 
söylemektedir. Bir anlamda "ikinci 

bir beyin" işlevi gördüğü 
söylenebilir. 
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B
aşak burcu zekanın burcudur. 
Çünkü en detaylı düşünen 
burçtur başak. Aşırı mantıklı 
düşünürler ve zekalarını her 
konuda kullanırlar. Güçlerini 

ise zekalarından alırlar. Genellikle muha-
sebici olurlarken, herşeyin hesabını kitabı-
nı yapıp ayrıntıları detaylı analiz ederler.

Başak burçlarının kurulu düzenleri uzun 
sürer. Örneğin 20 yıl boyunca aynı işi 
yaparlar, 20 yıl boyunca aynı evde yaşarlar 
ya da çocukluklarında arkadaşlık yaptık-
ları kişilerle bu ilişkilerini devam ettirirler. 
Çok çalışkan ve çabuk pes etmeyen 
insanlar olan başaklar, ne olursa olsun 
yaptıkları işlerin farklı olmasını isterler ve 
insanlara faydalı olmaya çalışırlar.

Temizliği çok severler ve durmadan 
birşeylerle uğraşırlar. Sade ama düzenli 
evlerde yaşamayı severler. Bunu dolapla-
rını açınca daha iyi anlarsınız. Mantıklarına 
uymayan ya da çıkarlarına olmayan hiçbir 
işe girmezler. Öğrenmeyi severler. Hatta 
o kadar çok severler ki, nerdeyse takıntılı 
bir şeklide herşeyi detaylı öğrenmeye 
çalışırlar. Örneğin bütün adresleri ya da 
telefon numaralarını... Bu nedenle de 
ezber yetenekleri diğer insanlardan daha 
iyi bir performansa sahiptir.

Her şeyi görür, kimi zaman aşırı eleştiri 
yaparlar. Ancak özü-sözü bir olan bir 
insanlardır. Dürüst bir şekilde yalansız 
konuşmayı severler. Bazen o kadar dürüst 
olurlar ki, kimi zaman bu durum karşı ta-
rafı kırabilir. Gerçeği duymak istemeyenler 
başak burcundan olanlara soru sormasın 
bence. 

Doğduğu Ev
Başaklar 6’ncı evde doğmuştur. Yönetici 
gezegeni ise Merkür yıldızıdır. 6, ev ve iş 
hayatı ile sağlığı temsil eder. 

Aşk Hayatı
Başaklar kolayca bağlanmazlar. Kiminle 
olacaklarını çok iyi araştırırlar. Kimdir?, 
Nedir?, Geçmişi ve işi nedir? gibi soruların 
yanıtlarını detaylı araştırıp "Ben bu kişiyle 

gerçekten bir ömür boyu hayat sürdürebi-
lir miyim?" diye uzun uzun analiz ederler. 
Bu nedenle birçok başak çok geç evlenir. 
Çünkü araştırmaları ve karar vermeleri 
çok uzun sürer. Ancak kusursuz birini 
bulmak pek de kolay olmuyor. 

Başaklar duygularını çok çabuk gös-
termezler. Çoğu zaman mantıkları ağır 
basar ama ilişkilerinde çok iyi birer hayat 
arkadaşı olurlar.

İş hayatı
Başaklar çok çalışkan ve disiplinlidirler. 
Her işte çalışabilirler. Onlarla çok güzel 
bir grup çalışması yapılabilir. Daha çok; 
muhasebecilik, avukatlık, devlet memur-
luğu ya da sağlık hizmetleri gibi alanlarda 
görebiliriz başakları. 

Çok titiz çalıştıkları için çoğunlukla kariyer 
yaparlar. Kendilerini kimi zaman o kadar 
büyük bir aşkla işlerine kaptırılar ki, kimi 
zaman eşlerini bile unuturlar. Bu yüzden 
de ara sıra fırça yerler. 

2018 
yılında başaklar
Eminim ki son aylarda birçok şeyi düzene 
koydunuz. Bazı zamanlar "Of be" dediğiniz 
zamanlar bile olmuştur. Bu sıra bazı 
şeyleri değiştirebilirsiniz. Çok şanslı bir 
aydasınız ve güzel olan yenilikler sizleri 
bekliyor. Bu dönemde hiç beklemediğiniz 
güzel sürpizlerle karşı karşıya kalacak-
sınız. Aniden bir arsa ya da bir ev almak 
isteyebilir ya da başka bir yere taşınmak 
isteyebilirsiniz. 

Bazı başaklar ise, gelecek aylarda yeni iş 
alanlarına girebilir ya da önemli iş görüş-
meleri yapabilirler.

Not: Aktarılanlar genel bilgidir ve bu bilgi-
lerin her Başak burcu için geçerli olacağı 
anlamına gelmiyor. Her insanın kendine 
ait bir yıldız haritası vardır. Sizin için önem-
li ve geçerli olan bu haritadır.

Sevgiyle kalın.

Nurten Avcı (Maharaa)
info@maharaa.ch

22 Agustos
23 Eylül



Annelerle, anne olduktan sonra 
çocuğunda istemediği davranışla-
ra baktığımızda, annelerden bunun 
altında yatan sebepleri sorgulamak 
ve araştırmak için kendinizle hesap-
laşmaya, kendinize yönelmeye ve 
farkındalık oluşturmaya çalışmalarını 
istiyoruz. Böylece kendi çocukluğunuz-
da size yapılan güzel veya hatırlamak 
istemediğiniz durumları fark etmele-
rini, annelerin bilinçli davranmalarını 
sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin iki 
çocuğum var ve çocuklar arasında 
kıskançlık var. Ne yapmalıyım? diyen 
anneye soruyoruz! Siz ikinci çocuğu-
nuza hamileyken, "Çocuklar arasında 
kıskançlık olur mu?" düşüncesi oluştu 
mu? "Evet" diyen anne bu düşüncesini 
çocuk doğmadan aslında oluşturmuş, 
dolayısıyla farkında olmadan kaygı 
geliştirmiştir. Çocuk olduğunda, bu 
kaygı ortamındaki çocuklar annelerinin 
bu tür kaygılarını hissedeler. Annenin, 
aman birbirlerini kıskanmasınlar çaba 
ve endişesini anlayan çocuklar, sevgi 
avına çıkarlar ve kendi aralarında yarışa 
girerler. Annenin kendini yetiştirmesi, 
kendi duygularını analiz edebilmesi 
ve geliştirmesi yine önemli bir unsur 
olarak karşımıza çıkıyor.

Almanya’da üniversitede çalışırken, 
"Başarılı Çocuk" konulu bir konferansa 
konuşmacı olarak katılmıştım. Orada 
bir anne, çocuğumun olup olmadığını 
sordu bana. O zaman çocuğum yoktu. 
Cevabımda; çocuk yetiştirmede konunun 
çocuğun yetiştirilmesinde sorumlu olan 
anne ve babanın temel konu olduğunu, 
anne- babanın bilinçli olmasının önemini 
anlatmaya çalışmıştım. Bu yolda ne 
kadar bilgi ile donanır ve durumlarla 
nasıl başedebileceğiniz hakkında 
yaklaşımları öğrenirseniz, çocuk ile 
olan ilişkilerinizde kendinden ve ne 
yaptığından emin bireyler, dolayısıyla 
anne ve babalar olmanız sağlanmış 
olacaktır. Bu da sizi özgüvenli birey 
ve özgüvenli anne babalar yapacaktır. 
Çocuk yetiştirmek demek esasında 
kendimizi yetiştirmek demektir. Anneler 
çocuklarla daha fazla zaman geçirdikleri 
için kendilerini geliştirmeleri çok 
değerlidir.

Bir başka önemli husus ise; annenin 
evde eşi ile birlikte olan ilişkisinde 
sevgi ve saygının önemidir. Çünkü 
çocuklar anne-babayı rol model alarak 
öğrenirler.

E
ğer ebeveynlerde farkındalık 
yüksekse ve kendilerini olduğu 
gibi kabul ederlerse, sonrasında 
çocuklarını da oldukları gibi ka-

bul ederler. Anne-baba çocuğuna "Sen 
değerlisin" duygusunu verirlerse çocuk 
zaten mutlu ve huzur içinde yetişir.

Çocuğa kendi düşünce ve fikirlerini 
gerçekleştirebileceği ortamların oluştu-
rulması da çok önemli tabi. Eğer çocuk; 
"Ben ben olduğum için kabul görüyo-
rum" demezse, bunu demeden başarılı 
oluyorsa, başarı duygusuyla içindeki 
eksikliği gideremez. 

Sonuç olarak hayatını sürekli kaygı 
içinde yaşar. 

Annenin kendisini tanıması

Çocuğun "Ben ben olduğum için değer-
liyim" duygusu içinde olması önemlidir. 
Annenin de bunu yapabilmesi için önce 
kendisine dönmesi, kendisinin ne kadar 
mutlu olduğundan hareketle, olaylara ve 
durumlara, değer ve yargılara yakla-
şımında kendisini tanıması gereklidir. 
Annenin kendisini tanıması ile beraber 
kendini geliştirmesi, okuması, bilgisini 
arttırması, dolayısıyla da çocuğunu 
yetiştirmek için hazırlık yapması çocuğu 
ile olan ilişkisine yardımcı olacaktır. 

Anne veya ebeveyn, aklında olan ve arzu 
ettiği çocuk düşüncesiyle değil, sahip 
olduğu çocukla kendini fark ettirmelidir. 
Eğer siz çocuğunuzu hayalinizdeki bir 
çocuk gibi düşünüp, benim kızım/oğlum 
hukuk okuyacak ya da doktor olacak 
şeklinde dayatmaya çalışırsanız, çocuk 
kendini kendi olduğu için sevildiğini 
hissedebilir mi? 

Eğer anne veya ebveyn iyi bir model ise, 
örneğin kitap okuyorsanız, ona kitap 

oku demenize gerek kalmaz. Eğer 
siz dizi izliyorsanız, ona da; "Çocu-
ğum sen kitabını oku" diyorsanız, 
çocuğunuzdan kitap okumasını 
beklemeyin.

Çocuk yetiştirmek ken-
dini yetiştirmektir

"Nerede yanlış yapıyo-
rum?" sorusuyla gelen 
ve çoğunlukla annelerin 

olduğu danışanlarımda 
gördüğüm durumlar, neyi 

neden yaptığı ve sonuçların 
nereden kaynaklandığını anla-

maya çalışmak oluyor. 

Dr. Meral Acar
Çocuk, Ergen, Aile 

Psikoloğu ve Danışmanı
acarmeral@googlemail.com

Anne-babalara; "Çocuğunuz 
için en çok ne önemli?" diye 

sorulunca, cevap olarak 
"Mutlulukları" diyorlar. Fakat 

anne-babaların davranışlarına 
baktığımızda, genellikle başarı 
odaklı mutluluğu görüyoruz. 
Bunun sebebi de, bu başarıyı 
kendilerindeki bir eksikliği 
kapatmak için kullanmak 

istemeleri denebilir. 
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Fuat Köçer
Eğitimci

Okulların ve eğitimcilerin, 
çocuklarımızın 
kendilerine özgü 

yeteneklerini keşfetmelerini 
sağlayacak eğitim vermelerinin 
yanı sıra, çocukların psiko-
sosyal gelişimine katkıda 
bulunmak ve topluma özgüveni 
yerinde, sağlıklı kararlar 
verebilen bireyler yetiştirmek 
gibi görevleri de vardır. Bunun 
için de eğitim kurumlarının 
ve eğitimcilerin çocuklara, 
utanmadan - çekinmeden, hata 
yapmalarına izin verebilen 
öğrenme ve gelişme ortamları 
sağlamaları gerekmektedir. 

Peki bu görevi sadece okula 
ve eğitimcilere yıkmak doğru 
mudur? Biz anne-babaların 
da bu bağlamda önemli 
sorumlulukları yok mudur? 

Eğ
iti

m
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Kendinize; "Ben ne yapabilirim 
ki?" diye soruyor olabilirsiniz. 
Birçoğumuz farkında olmadan 
çocuğumuza okulla ilgili 
sorular sorup kendisini kötü 
hissetmesine, utanç duyması-
na yol açmış olabiliriz. 

Yetişkinlerin çocuklara okul 
ve eğitimle ilgili yönelttiği 
en anlamsız sorulardan bir 
tanesi de "Okul nasıl gidiyor?" 
sorusudur. Çocuk bu soruya 
nasıl doğru cevap verebilir? 
Ya da böyle bir sorunun doğru 
cevabı var mıdır? Böyle bir 
soruya genelde "iyi" cevabını 
alırız. Çünkü sorunun şekli ve 
içeriği anlamsız ve yüzeysel-
dir. Halbuki, "Öğretmeninle 
ve arkadaşlarınla iyi anlaşıyor 
musun?", "En sevdiğin dersler 
hangileri?", "Bugün okulda 
neler yaptınız merak ediyo-
rum. Bana anlatmak ister 
misin?" gibi yaklaşımlarda 
bulunabilirsek çocuğun his-
siyatı ile ilgili ipuçlarına sahip 
olabiliriz.

Okul düzenimiz ve öğretmen-
lerimiz, çoğu zaman çocuğu 
utanca boğan kaynaklar ol-
maktadırlar maalesef. Çünkü 
okullar, genel itibari ile çocuk 
psikolojisi ile ilgili olmayan 
ölçütlere göre, çocukların per-
formansını değerlendiren bir 
düzendedir. Çocuklar bu öl-
çütler çerçevesinde birbiriyle 
kıyaslanır ve her birine rakam 
verilerek başarı dereceleri 

ölçülür. Anne-babası okuma 
yazma bilmeyen, alfabeyi 
anaokulda öğrenen çocuk ile, 
daha okula gelmeden okuma 
yazmayı anne-babasından öğ-
renmiş olan çocuk aynı sınıfta 
aynı davranış ölçütleri ile not 
alırlar. Halbuki anne-babası 
okuma yazma bilmeyen çocuk 
belki de daha çok gayret ede-
rek, daha şevk ile o duruma 
gelmiştir. Ancak okul, onun 
gösterdiği gayreti genellikle 
dikkate almaz ve yalnızca 
sonuca odaklanır. 

Bu tür karşılaştırmalı değer-
lendirmeler çocukta derin 
utanç duygusuna yol açar. 
Eğer çocuğunuzu diğer ço-
cuklarla karşılaştırıp; "Gördün 
mü bak, bizim yan komşunun 
kızı sınıf birincisi olmuş." der-
seniz bu söylem çocukta "Sen 
başarısızsın" hissini uyandırır 
ve onun utanmasına yol açar. 

Bireyin yetenekleri araştı-
rılmadan her alanda mutlak 
başarı beklemek ve kıyaslama 
yaparak küçük düşürmek, 
ona bir şey katmak yerine öz-
güvenini ve öğrenme sevgisini 
de elinden alır. 

Eğitim sistemi bireyin 
Matematik, Almanca, Tarih, 
Biyoloji gibi bilimsel alanlarını 
kapsayarak bir ölçüt belirler. 
Karakter oluşumu, toplumun 
diğer bireyleriyle iletişim 
kurabilme ve davranma gibi 

hem birey hem de toplum için 
gerekli düşünce ve davranış 
şekillerini vurgulamaz. Çünkü 
bizi yetişkinlerin dünyasında 
da başarı, kişinin mesleğinin 
türü ve kazancının miktarı ile 
ölçülür. Bu tür toplumsal ve 
kültürel değerler içlerinde bü-
yük tehlikeler de barındırırlar. 
Bu durumda çocuklara verilen 
mesaj şu şekilde özetlenebi-
lir; "Okulda aldığın not kadar 
değerlisin. Hayatta her şey 
rakam ve sonuç odaklıdır. Asıl 
olan ileride kazandığın para ve 
yaptığın işin sana toplum için-
de kattığı değerdir. Bir şekilde 
kazan da, nasıl kazanırsan 
kazan. Hakkınla ve şerefinle 
olmak zorunda değil" 

Çocuklarımızın bu yan-
lış değerlerle yetişmesini 
istemiyorsak, onları diğer 
çocuklarla kıyaslanmaktan ve 
aldığı nota orantılı değerlen-
dirmelerden vazgeçmeliyiz. İki 
saat emek vererek sınavdan 4 
almış bir çocuğun notu, onbeş 
dakika çalışarak 6 almış 
bir çocuğun notundan daha 
değerlidir. 

Sadece sonuca değil, sürece 
ve verilen emeğe de saygı 
duymak gerekir. Bu şekilde 
çocukta "Bana değer veriliyor" 
hissi yaratılırken, bu durum 
ona özgüven de verir.
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Profesyonel 
tulumlar
 Eğer tek parça kıyafetleri 
seviyorsanız bu trendi ofis 
şıklığınıza da kolayca yansıta-
bilirsiniz. Renkli ve eğlenceli 
bir tişört ve parlak topuklu 
botlar ile giyeceğiniz kumaş 
tulumlarla ofiste eğlenceli bir 
şıklık yakalamanız mümkün.

Yüksel belli 
detaylar
Doğru seçilmiş bir tişört ile 
giyeceğiniz yüksek belli şık bir 
etekle iş yerinizde tüm gözleri 
üzerinize toplayacağınıza şüp-
he yok. Rahatlıktan ödün ver-
meden hem feminen hem de 
oldukça şık görünen bu kombin 
ile profesyonelliğinizden de hiç 
ödün vermeyeceksiniz.

Parlayın
Takım elbiselerin deri olama-
yacağını kim söylemiş? Keskin 
ve iddialı bir şıklık yakalamak 
istiyorsanız baştan aşağıya 
parlak siyah bir takım elbise 
giymeniz yeterli olacaktır.

Bomber 
ceketlerin 
tamamlayıcılığı
İş çıkışında arkadaşlarınızla 
programlarınız mı var? Ya 
da hem gündelik hem de 
profesyonel giyinmeyi tercih 
edenlerden misiniz? Dar 
bir pantolon ve topuklularla 
giyeceğiniz iddialı bir bomber 
ceket ile rahat ve şık bir ofis 
gününe veya gün sonunda 
arkadaşlarınızla bir şeyler 
içmeye hazır bir görünüm elde 
edebilirsiniz. 

Ekose şıklık
2018’de gördüğümüz en güzel 
trendlerden biri de ekose de-
senlerin profesyonel giyimde 
yerini alması. Sade bir gömlek 
ya da tişört ile giyeceğiniz 
kareli ve alışılmışın dışında bir 
kesimi olan etek ile oldukça 
çarpıcı görünmeniz çok kolay.

Romantik pembe
Eğer biraz daha şık ve roman-
tik bir tarza daha yatkınsanız, 
kemer ve blazer ceket ile 
tamamlayacağınız şeftali 
tonlarında bir elbise ile zarif 
ve profesyonel görünmenin 
kontrolünü tamamen ele 
alabilirsiniz.

Çizgilerin gücü
Sürekli değişen ve gelişen 
moda ve trendler sayesinde 
çizgili desenleri sırf gündelik 
değil profesyonel kıyafetle-
rimizde de sık sık görmeye 
başladık. 

Çizgili kalem etek ile kom-
binleyebileceğiniz sade ya 
da renkli bir kazak ve şık bir 
çantayla moda dergilerinden 
fırlamış gibi görüneceksiniz.

İster uzun zamandır 
beklediğiniz terfiyi 
nihayet almak, ister iş 

yerinizde daha çok saygı 
görmek isterse de yeni bir 
iş görüşmesi için olsun, 
iş kıyafetlerinizi gözden 
geçirmenizin tam zamanı! 

Her ne kadar şık takım 
elbiseler bulmak çok 
kolay olsa da, sizlerle 
paylaşacağımız birkaç 
yaratıcı ve şık kombinle 
ofiste hem 
profesyonel 
hem de rahat 
olabilirsiniz.
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İç mekanın kalan kısımlarında özellikle 
yeni BMW X3 ve X4 ile benzeşen bolca 
detay görülüyor. Bu kısmın ilgi çekici 
detayları arasında ısıtmalı ve soğutmalı 
bardak tutucular yer alıyor. Bardaklık 
bölümünün ısıtma modunda kırmızı, 
soğutma modunda mavi ile aydınla-
tılması keyifli ve hoş bir detay. Birçok 
renk ve kombinasyon içeren ambiyans 
aydınlatmaları herhangi bir kapının açık 
kalması durumunda kırmızı renkle yanıp 
sönmeye başlıyor.

265 bg güç ve 620 Nm tork üreten dizel 
motor, enerjisini zemine 8-ileri şanzıman 
ve xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi 
vasıtasıyla iletiyor. Normal koşullarda 
aracın daha sportif hissettirmesi için 
arka odaklı tork dağılımıyla çalışan 
xDrive sistemini elektronik kontrollü 
sınırlı kaydırmalı diferansiyelle donatmak 
mümkün. Bu opsiyon sayesinde yeni 
X5’in hem arazi sürüşlerinde, hem de 
sportif asfalt sürüşlerinde daha efektif 
olacağı ifade ediliyor.

NFC sistemi sayesinde kapılann akıllı 
telefonlar ile açılabilmesi ise BMW’nin 
teknolojik kanattaki atakları olarak 
değerlendirilebilir.

BMW X5 modelinin dördüncü nesli 
tanıtıldı. Markanın tasarı kimliğini devam 
ettiren, ancak yepyeni çizgilere sahip 
olan yeni X5'e dışarıdan bakıldığında fark 
edilen en önemli detay büyüyen böbrek 
ızgaraları oluyor. Daha önce tanıtılan 
X7 konseptine gönderme yapan yeni 
tasarımda, ızgara çerçevesinin yekpare 
tasarlanmış olması premium hissiyatı 
güçlendiren küçük ama önemli bir detay 
olarak karşımıza çıkıyor.

Arka tarafa geçildiğinde BMW’nin gele-
neksel L formlu arka aydınlatma grubu 
tasarımının biraz yumuşatıldığı görülüyor. 

Otomobilin kabininde de önemli değişim-
ler mevcut. Tümleşik ekran düzeni yeni 
X5’in iç mekanında ilk dikkat çeken detay. 

İki adet hava çıkışının arasında konum-
lanan iki minik ekran klima sisteminin 
sıcaklık ve havalandırma şiddeti bilgilerini 
içeriyor. Bu ekranların hemen alt kıs-
mında yer alan alüminyum tuşlar ise söz 
konusu detayların kontrolünü sağlıyor. 
Ekranda, iDrive bilgi-eğlence sisteminin 
yeni bir arayüze, keskinliği artırılan yeni 
grafiklere ve kişiselleştirilebilir menülere 
kavuştuğunu da belirtelim.

Ot
om

ob
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Acil Duruş Asistanı
BMW’nin mevcut sürüş destek sistemlerinin tamamına sahip olan yeni X5, bu sistemlere bir yenisini daha ekliyor: Acil Duruş Asistanı. Sürücünün sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşa-ması durumunda çekeceği acil fren kumandası, otomobilin 70 km/s ile 100 km/s arasındaki hızlarda kendi kendine şerit değiştirerek sağa çekmesini ve dörtlüleri yakmasını sağ-lıyor. Güvenli duruş sağlan-dıktan sonra ise ambulans, itfaiye ve polis gibi acil destek unsurları otomobil tarafından bilgilendiriliyor.



sayesinde önden çarpışma kuvvetlerinde 
yüzde 40’lık bir iyileşme gösteren Focus 
ayrıca araca yandan çarpışma testlerinde 
de en yüksek puanı elde etti.

Yeni Ford Focus’un çarpışma testinde 
elde ettiği sonucu değerlendiren Ford 
Global C-Sınıfı Otomobil Araç Hattı 
Direktörü Helmut Reder: "Geçmişteki 
sürüşlerinizi ve yolda güvende olmak 
için ne kadar yoğunlaştığınızı düşünün. 
Aslında günümüzdeki sürüş daha az 
talep etmiyor, sadece bizler baskıya daha 
alışkın hale geldik. Yaya ve bisikletli algı-
lama özelliğine sahip Çarpışma Önleme 
Yardımcısı gibi teknolojiler sürücü üze-
rindeki baskıyı azaltıyor, odaklanmalarına 
yardımcı oluyor ve daha güvenli bir sürüş 
ortamı tesis ediyor" dedi.

Yeni Ford Focus, EuroNCAP'in zorlaştı-
rılan güncel test kriterleri uygulanarak 
yapılan testlerde başarılı bir performans 
sergiledi. Focus bünyesinde barındırdığı 
yoldan karşıya geçen veya yol kenarında 
ilerleyen yaya ve bisikletlileri algılayan 
Ford’un Çarpışma Önleme Yardımcısı da 
dahil, olası bir çarpışmayı önleme veya 
etkilerini azaltmaya yönelik birçok özel-
likle üstün güvenlik teknolojisi sunuyor. 
Sistem olası bir çarpışma algılaması ve 
sürücünün uyarılara reaksiyon göster-
memesi halinde otomatik olarak fren 
yapıyor.

Otomobil değerlendirme programı olan 
Euro NCAP hem yetişkin, hem de çocuk 
yolcu korumasında Yeni Focus’a yüksek 
puan verdi. Ford’un yeni C2 platformu 
ve yüzde 33 oranında yüksek dayanımlı 
ve presle sertleştirilmiş çelik kullanımı 
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CH-5430 Wettingen
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Fax       : 0041(0) 56 444 29 89
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verkauf@autoteile-wettingen.ch
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Yeni Ford 
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Arabanızı yavaş yavaş 
kış mevsimine hazırlama 

zamanı geliyor. Bunun için 
yapılacak olan şey kışlık 
lastiklerinizi değiştirmek 

ve arabanızın genel 
bakımını yaptırmak.

Autoteile Winterthur 
yetkilileri, araba 

lastiğinizin bakımında 
ve kullanımında dikkat 
etmeniz gereken bazı 

ayrıntıları şöyle sıralıyorlar;

Konu ile daha fazla bilgi almak ya 
da araç lastiklerini değiştirmek 
isteyenler Autoteile Winterthur’u 
arayabilirler.

Autoteile Winterthur
In der Au 5, 8406 Winterthur
www.autoteile-winterthur.ch
info@autoteile-winterthur.ch
Tel: 052 369 08 88
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İlk olarak lastiğinizin rot ve balans 
ayarının düzgün ve hava basınçlarının 

gerektiği gibi olmasına özen 
göstermelisiniz. Aksi takdirde sürüş 

güvenliğiniz, araç hakimiyetinin 
kaybolması vb. sebeplerle tehlikeye 
girebilir. Bu durum lastiklerin erken 

aşınmasına da neden olabilir.

Lastik sırtında bulunan desen 
arasındaki dış derinlik 1.6 mm’nin 
altına düşmüş ise artık lastiğinizi 

yenileme zamanı gelmiştir. 
Aksi takdirde herhangi bir polis 

kontrolünde ehliyetinizi kaybetme 
riskiniz var. İsviçre yasalarına 

göre, lastik dış derinliği 4.00 mm 
olmalıdır.

Bozuk, çukurlu ve taşlı yüzeylerde 
hız yapmaktan kaçınılmalıdır. 

Mümkün olduğu ölçüde aracınız 
yavaş kullanmaya çalışın. Çukur 

üzerindeyken, ayağınız fren pedalında 
basılı olmasın. Böylece lastik darbeyi 

tek noktadan almamış olur.

Lastik değişiminde bijon somunlarının 
gerektiği kadar sıkılmış olması 

gerekir. Aksi taktirde gevşek 
somunlar, sürüş güvenliğiniz kadar 

lastiklerin ömrünü de azaltır.

Subap kapakları, lastik sübaplarını 
pas, toz ve topraktan korumaktadır. 

Bu sebeple, her lastik üzerinde subap 
kapağı bulunduğundan ve görev 

yaptığından emin olun.

Araca binip yola çıkmadan önce her 
lastiği muayeneden geçirip, önce 
ki kullanımınızdan kaynaklanmış 

her hangi bir hasar olup olmadığını 
kontrol edin.

Farklı marka veya farklı desende 
lastik kullanmakta ısrar ediyorsanız, 

bu farklı lastiklerin aynı dingil 
üzerinde olmasına dikkat edin. 

Bu durum araç ve lastik kullanım 
verimliliğini olumsuz etkileyecektir..

Lastik basınç kontrolleri lastik 
soğukken yapılmalıdır. Lastik hava 

basınçları mümkün olduğunca sık (en 
geç iki haftada bir) kontrol edilmelidir. 

Bu aynı zamanda her lastiğin 
periyodik muayeneden geçirileceği 

anlamına gelir. Isınmış lastiğin 
şişirme basıncının düşürülmesi 
lastikte iç hasarlara yol açabilir. 

Soğuk, karlı ve buzlu havalarda, lastik 
hava basınç ayarlarını muhafaza edin, 

lastik havalarını indirmeyin.

Lastiklerin zamanla aşınması 
kaçınılmazdır. Düzgün aşınma ve 

uzun ömürlü olmaları için lastiklerin 
yerlerini her 10.000 km’den sonra 

değiştirin.

Lastik ve jant uyumunun tam olması 
gerekir. 

Lastiklerinizi, kaldırım veya yabancı 
pürüzlü yüzeylere sürtmekten kaçının. 

Aksi takdirde fark etmediğiniz ve 
karkaş üzerinde oluşabilecek küçük 

bir hasar, önemli sonuçlara yol 
açabilir.

Lastiğinizin ömrünü uzatmak için, 
her yıkama sırasında su ve sabun 
kullanarak lastiklerinizi fırçalayın. 
Uzun süreli park etme durumu ve 

zararlı kimyasal maddelerin lastik ile 
teması da hasara yol açabilir.

Özellikle araç yüklü 
iken, yük dağılımının 

dengeli ve lastik 
hava basıncının 1-2 
psi fazla olmasını 

sağlayın. Bu şeklide 
yakıt tasarrufu da 
yapmış olursunuz. 

Uzun yolculuk 
öncesi stepnenin 
hava basıncını ve 

tüm lastiklerin 
muayenesini yapmayı 

ihmal etmeyin.
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Mustafa Aktaş
Eski Futbolcu

FC BASEL’DE 
NELER 
OLUYOR?

FC Basel, geçen sezon sonunda şampiyon-
luğu Bsc Young Boys’a kaptırdıktan sonra 
takımda küçülmeye gitti. Sezon sonunda da 

birçok oyuncu ile yollarını ayırdı. 
Kulüp, henüz ligin 1’inci haftasında Teknik Direk-
tör Raphael Wicky ile yollarını ayırmış, onun yeri-
ne daha önce Avusturya Milli Takımı’nı çalıştıran 
Marcel Koller’i getirmişti.
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FC BASEL’DE 
NELER 
OLUYOR?

Yeni Teknik Direktör ve alınan 
genç oyuncular, ligin 6’ncı 
haftası itibarı ile takıma iste-
nilen katkıyı sağlayamadılar. 
Bu arada da Şampiyonlar Ligi 
ön eleme maçlarında, Güney 
Kıbrıs ekibi olan FC Apollon 
takımına da yenildiler. Gelinen 
nokta FC Basel için hiç de iç 
açıcı görünmüyor.

Ligin son haftasında evinde FC 
Thun ile 1-1 berabere kalan 
FC Basel, ligin ilk 6 haftasında 
9 puan alarak son 10 yılın en 
kötü başlangıcını yaptı.

FC Basel, İsviçre Süper Ligi’n-
deki diğer takımlardan 4 kat 
daha büyük bir bütçeye sahip.
Takımın bu hale gelmesindeki 
en büyük rolün, 2 yıldır Sportif 
Direktör görevlisi olan Marco 
Streller olduğu söylenebilir. 
Yapılan tüm transferler, gön-
derilen tüm oyuncular Marco 
Streller’in onayı ile olmuştur. 
Bu yanlışlara rağmen Marco 
Streller’in hala koltuğunda 
oturuyor olması tartışma 
konusu. 

İsviçre kanallarındaki spor 
programlarında yapılan 
yorumlarda, FC Basel’deki 
sorunun savunma olduğunun 
söylenmesi de çok komik.

Bunu söylememin nedeni 
ise şu; herhangi bir takımın 
savunma yapması sadece 
savunma oyuncularının görevi 
değildir. Top rakibe geçtiği 
an takım olarak savunma 
yaparsınız ve rakibin alanını 
daraltırsınız. 

Basel takımının en temel 
sorunlarından ilki takımın kali-
tesi...Takımda bulunan oyuncu 
grubu, İsviçre Süper Ligi’nin 
çok altında bir kaliteye sahip. 
Oyuncuların bireysel yetenek-
leri çok düşük ve takımda lider 
özellikli sorumluluk alacak, 
insiyatif kullanacak özgüven 
sahibi oyuncu bulunmuyor.

İkinci sorun ise, kalitesiz olan 
bu oyuncu grubunun takım 
savunmasını bilmemeleri. 
Özellikle de iki kenar bek ve 
orta sahada oynayan oyuncu-
ların çok temposuz oluşları 
ve oyunun iki yönünü (top 
kendilerindeyken hücumcu, 
top rakibe geçince defans 
yapabilen oyuncu) oynayama-
maları önemli sorunlardır. 

Orta saha oyuncularının tem-
polarında düşük olmasından 
kaynaklı, takımın en gerisinde 
oynayan stoperlerle en ucunda 
oynayan forvetin arasındaki 
mesafe yaklaşık 60 metre 
civarında olmaktadır. 

Takımda bulunan hücum 
oyuncuları sıradan ve 
yetenekleri sınırlı 
olurlarsa üretken-
lik sağlanamaz. Hücum 
oyuncuları orada baskı 
yapamazlarsa, bu kadar açık 
alanda oynanan bir oyunda 
her takım FC Basel karşısında 
pozisyon da bulur puan da alır 
tabi.

"FC Basel’in bu yıl şampi-
yon olacağını düşünmüyo-
rum"

Bana göre FC Basel’in yapma-
sı gereken; yetenekli, takım 
oyununu oynayabilen oyuncu-
lar bulmasıdır. Belki birçok kişi 
için çok erken olabilir ancak 
futbol tecrübeme dayanarak 
FC Basel’in bu yıl şampiyon 
olacağını hiç düşünmüyorum. 
Çünkü bu oyuncu grubunun 
kapasitesini biliyorum. Devre 
arası çok büyük takviyeler 
bile yapılsa, uyum süreci 
gibi etkenleri de göz önün-
de bulundurup pek de şans 
vermiyorum doğrusu.

Bsc Young Boys ipi göğüs-
leyen takım olacak

Bsc Young Boys takımı yıl da 
çok iyi başladı ve ligde 6’da 6 
yaptı. 

Büyük bir aksilik yaşanmazsa, 
2018-19 sezonunda ipi gö-
ğüsleyen takımının tekrar Bsc 
Young Boys olacağını şimdiden 
çok rahatlıkla söyleyebilirim.

Bsc Young Boys, Şampiyonlar 
Ligi ön elemesini geçip Şam-
piyonlar Ligi guruplarına da 
kaldı. Takım zor bir grupta yer 
alıyor. H grubu’nda yer alan 
Bsc Young Boys’un, Juventus, 
Manchester United ve Valencia 
gibi güçlü takımların olduğu 
guruptan çıkması zor görü-
nüyor. Ancak Şampiyonlar 
liginde oynamak hem maddi 
hem de prestij açıdan kulübe 
birçok değer kazandıracaktır.

İsviçre’deki FC Basel hego-
manyasına son veren Bsc 
Young Boys takımı; doğru 
yapılanma, oyuncu seçiminde-
ki doğru stratejiler ile buraya 
kadar geldi. Ben bunun ileriki 
yıllarda da devam edeceği-
ni düşünüyorum. İlerleyen 
yıllarda da bu şekilde devam 
edilirse, daha büyük başarıla-
rın gelmesi kaçınılmaz olacak.
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Kantons Freiburg sınırları dahilinde bulunan Gruyères, İsviçre’nin küçücük bir köyü. 
İsmini ise turna kuşu, "grue" isminden almış. 2014 yılında Batı İsviçre’nin en güzel 
köyü seçilen Gruyères, ortaçağ karakterini günümüze kadar korumuş. 

Bölgeye ve bölgenin dünyaca meşhur peynirine adını veren Gruyères, çiçeklerle 
süslü gotik tarzda evleri ve sokaklarıyla masalsı bir köy. Saane Nehri’nin kenarında, 
800 m yükseklikte bir tepede yer alan köyde araba yasak.
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Bu köye trenle gitmenizi 
öneririz. Buraya ulaşmak için 
Cenevre ya da Lozan’dan trene 
binip Palézieux’de inmeniz, 
daha sonra da turuncu, daha 
cok tramvaya benzeyen iki 
vagonlu küçücük bir trene 
binmeniz gerekiyor.

Lozan’dan Gruyères’e 
trenle yaklaşık iki saatte 
gidebilirsiniz. Dağın ortasından 
köyleri trenle geçmek ilginç 
olacaktır. Eşsiz manzaralar 
göreceksiniz.

Yaratık Müzesi
Burada Gruyere şatosu bulu-
nuyor. Buraya doğru ilerleyin-
ce HR Giger Museum olarak 

bilinen "Yaratık Müzesi" 
ile karşılaşacaksınız. 
Bu müzede korku 

öğesi içeren resimler, 
objeler, maketler ve çe-

şitli sanatsal çalışmalar bir 
araya toplanmış. Korkmamak 
elde değil... 

Ünlü Gruyère peyniri

Gruyerès, peynirleriyle de ünlü 
bir yer. Gruyerès’te peyni-
rin nasıl yapıldığını merak 
ediyorsanız eğer sabahleyin 
gitmeniz gerekir. Bu durumda 
Gruyères tren istasyonunun 
hemen karşısındaki Maison 
de la Gruyère fabrikasına 

süzgeci daldırıp kırıntıları alıp 
sıkıştırıyorlar. Eğer kıvam ye-
terince sert olursa, kaynamış 
süt yaklaşık 50-60 cm çapında 
çember şeklinde metal kapla-
ra dağıtılıp süzülüyor. 

Peynir iyice sıkıştırıldıktan 
sonra ortaya gruyère markalı 
küçük bir kağıt ve siyah renkte 
plastikten yapılmış, günün 
tarihini belirten rakamlar 
ekleniyor. 

Bu kaplar kapanıp birkaç kez 
çeviriliyor ve tuzlu suda uzun 
bir süre bekletiliyor. Herbiri 35 
kg olan bu peynir kütleleri tuz-
lu sudan cıkarıldıktan sonra da 
kilerde 6 aydan 1,5 yıla kadar 
uzun bir süre tutuluyor.

Gruyères’in en ünlü mekanı 
« Le Chalet » isimli küçük 
bir restoran. İnsanlar burada 
yemek yemek için haftalar 
öncesinden rezerve yapıyorlar.

Yemek olarak buraya özgü 
olan fondüyü tadabilirsiniz. 
Gruyère peyniri "caquelon" 
isimli bir tencerede eritilip 
ekmek ve turşu ile sunuluyor 
ziyaretçilere.

Bu arada bu yemeği yerken 
su içmeniz önerilmiyor pek. 
Beyaz şarap veya çay içebilir-
siniz ama.

Son olarak, Gruyères bölgesini 
gezin ve Gruyère peynirini 
mutlaka tadın deriz…

uğramanızı tavsiye ederiz. Bu 
fabrikada ineklerin nasıl yaşa-
dıklarını ve de neyle beslen-
diklerini görebilirsiniz. Daha 
sonra da yukarıdan, hazırlanan 
peynirlerin nasıl yapıldığını 
izleyebilirsiniz.

Her sabah erkenden ineklerin 
sütü toplanıp peynirin yapıldığı 
alana getiriliyor. 400 litre süt, 
bakırdan yapılmış kocaman 
kovalarda 50-55 derecede 
kaynatılıyor. 

Sütün kesilmesini 
kontrol eden peynir 
umanları, sıkça kay-
nayan miktardan bir 

Köyde fondü yemek
Peynirin nasıl yapıldığını 
öğrendikten sonra, Gruyères 
köyünü ziyaret edip güzel bir 
yemek yiyebilirsiniz. Burası 
çok turistik olduğu için her 
yerde restoran var. Ancak köy 
tepede bulunduğu için gardan 
buraya10 dakika kadar yürü-
meniz gerekiyor. 



Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

yermiş. Dağlarda araziyi tarıma 
uygun hale getiren köylüler, imece 
usulü bir hayatı1960'lı yıllara değin 
sürdürmüşler. 

Yavaşça fındık ekimine geçen 
köylüler böylece kapitalist sistemle 
de tanışmışlar. Bir süre sonra da 
orta yaşlılar ve gençler, çalışmak 
için köylerini terk ederek büyük 
kentlere göçmeye başlamışlar. 
Ekonomideki değişim tabii ki 

sosyal alana da sirayet etmiş ve 
ilişkiler başka formlar almaya 
başlamış. 

Ülkemizde birçok yerde yaşanan 
bu olay Çiçekpınar Köyü özelinde 
anlatılırken, bir durum analizi 
olarak bambaşka değer kazanıyor. 
Ercan Kesal'ın renkli kişiliğinin 
ve merak duygusunun ne denli 
sınır tanımaz olduğu, esrarengiz 
olaylardan sosyal yapının sertliğine 
yaptığı göndermelerle kalplerimizi 
bir kez daha kazanıyor.

uzak olduğu için, biraz da umut-
suzca Ercan Kesal'e yazdıklarını 
göndermiş. 

Çok hızlı bir dönüş yapan Kesal, 
konunun çok ilgisini çektiğini, 
konuyla ilgileneceğini iletmiş ona. 
Böylece malzeme üzerinde beraber 
çalışan ikili senaryoyu oluşturmuş-
lar ve Ercan Kesal filmi çekmiş.

1800’lü yıllarda Batum'dan gelen 
Gürcülerin kurduğu Şipir adlı köy 
Düzce'nin dağlarında olan bir 

Melek Mutioğlu Özkesen köyünün 
hikayesini profesörüne anlattığında 
bu hikâyenin muhakkak ayrıntılı bir 
şekilde yazıya geçmesi gerektiğini 
söylemiş, o da yüksek lisans tezi 
olarak yazıya dökmüş. Ancak dok-
tora çalışmaları sırasında konuya 
tanık olan başka bir Profesör mu-
hakkak bunun belgeselini yapmak 
gerek deyince, Melek Mutioğlu 
Özkesen film çekimi konusuna 

Fındıktan Sonra

Yönetmen : Ercan Kesel

Yapım Yılı : 2018

Ülke : Türkiye

Türü : Belgesel

Süre : 40 dakika

Fragman

Si
ne
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1959 yılında Avanos'ta doğan Ercan Kesal Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara'nın ilçelerinde hekimlik 
yapan Kesal, ilk şiirlerini İzmir'de Dönem adlı dergide 
yayınladı. Daha sonra birçok dergide yazarlık ve kuruculuk 
yapan sanatçı, Radikal, Birgün gibi günlük gazetelerde 
haftalık düzenli yazılar yazdı.

1990 yılında İstanbul'a göçen Ercan Kesal, Nuri Bilge 
Ceylan'ın Uzak filmiyle oyunculuğa başladı. Ardından 
birçok filmde senarist ve oyuncu olarak çeşitli ödüllere 
layık görüldü.

Nuri Bilge Ceylan'la önce Üç Maymun sonra Bir zamanlar 
Anadolu'da filmlerini gerçekleştirdi.

Bir Zamanlar Anadolu’da filminin çekimleri anında 
tuttuğu güncelerden oluşturduğu Evvel Zaman adlı kitabı 
Türkiye Sinemasında daha önce yapılmayan çok orijinal 
bir denemedir. Kitap dolayısıyla günce aracılığı ile bir 
eserin nasıl filme alındığına bir taraftan tanık olurken, 
diğer taraftan edebiyat sinema ilişkisinin günümüzdeki 
boyutları, senaryonun çekim anındaki değişimi gelişimi 
önümüze seriliyor.

Peri Gazozu ile çocukluğunun mekanlarına ve insanlarına 
odaklanan sanatçı, bozkır insanlarının duyarlılığını, bu 
ilk eseri ile dile getirirken bütün eserlerinde bu tema en 
önemli izlek olarak yer alıyor.

Son dönemde Türk televizyonlarında güçlü bir rüzgâr 
estiren Çukur adlı dizideki rolüyle büyük kitlelerce 
çok beğenilerek izlenen Ercan Kesal nihayet kitlelerin 
gönlünde taht kurmuştur.

Mozaik Sinema Grubu bu önemli sanatçıyı huzurlarınıza getiriyor. Etkinlik dahilinde Fındıktan Sonra adlı 
film gösterilecek. Akabinde de kitaplarından pasajlar okuyacak. Ercan Kesal'ın kitapları ve filmlerini 
onunla konuşmak, tartışmak isteyen herkes programa davetlidir.

29 Eylül 2018 / Çarşamba / Saat 15.00
Mozaik Kütüphanesi / Hardstrasse 35, 8004 Zürich

Ercan Kesel Kimdir?

facebook/haber.podium
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Pazar

"Wildnispark"taki geleneksel sonbahar festivali 
çocuklar ve yetişkinler için bir tiyatro, sihirbazlık 
gösterisi ve parkta gezintiyi de içine alan çok 
çeşitli bir program sunuyor. 
Giriş ücretsiz.

Saat: 10:00-17:00. 
Yer: Wildnispark Zürich, www.wildnispark.ch 

Doğanın İçinde Festival

16 Eylül FESTİVAL

Çarşamba

Perşembe

Pazar

Bugün eski şehirde "St. Peter" kilisesinin önünde 
çocuklar için eğlenceli ve heyecanlı oyunların yer 
aldığı bir eğlence yapılıyor. Acıkanlar için küçük 
yiyecekler de var. Kötü hava şartlarında çocuklar, 
kilisenin karşısında bulunan "Lavaterhaus"da 
oynayabilirler. Katılım ücretsiz.

Saat: 14:00-17:00. 
Yer: Hof bei Kirche St. Peter oder im Lavaterhaus.
St. Peterhofstatt 6, Zürich, www.altstadthaus.ch

Yetişkinler bugün özel bir yoga tarzını 
deneyebilirler. "Lachyoga"da kahkaha ve bilinçli 
nefes almak bir araya getiriliyor. Egzersizler 
kolay ve oyun gibi. Katılım ücretsiz,
Kayıtlar için 26.09’a kadar, betrieb@altstadthaus.
ch adresine başvurulabilir.

Saat: 09:00-09:45. 
Yer: Altstadthaus. Obmannamtsgasse 15, Zürich, 
www.altstadthaus.ch 

Zooloji müzesinde, 5 yaşından büyük çocuğu olan 
aileler için bir atölye çalışması yapılıyor. Tema, 
hayvanların önemli bir duyusu olan duyma... 
Katılım ücretsiz.

Saat: 15:00-16:00. 
Yer: Zoologisches Museum der Universität Zürich, 
Karl-Schmid-Str. 4, Zürich. www.zm.uzh.ch

Bu hafta sonu "Atelierkultour" etkinliğinde yaratıcı 
çalışmalar yapan yerleri keşfedebilirsiniz. Bu 
hafta sonu 65’in üzerinde sanatçı sizi sanat, 
edebiyat, el işi veya moda konusunda çalıştıkları 
atölyelerine davet ediyor. "Röslischüür"de 
etkinlikler ve bir sergi yer alıyor. 

Ct 11:00-18:00. 18:00’den itibaren bölge festivali 
olacak. Katılım ücretsiz. 

Yer:Röslischüür. Röslistr. 9, Zürich 

Çocuklar İçin Eğlence

Yoga ve Kahkaha Zooloji Müzesinde Aile Atölye Çalışması

Açık Atölye Günleri (22.09.-23.09.)

19 Eylül

31 Mayıs

23 EylülEĞLENCE 

SPOR MÜZE

Cumartesi

Bugün elma haftası başlıyor. Bu hafta sonu 
elmaları toplamaya yardım edebilir ve bir miktar 
elmayı da ücretsiz alabilirsiniz. Pazartesi’den 
Perşembe’ye kadar elmaları 14:30’dan 18:30’a 
kadar kurutabilir veya suyunu çıkarabilirsiniz. 

Buluşma yeri: Quartiertreff Enge
Buluşma saati: 14:00
Yer: Quartiertreff Enge. Gablerstr. 20, Zürich, 
www.quartiertreff.ch 

Elma Haftası (22.09.-27.09.)

22 Eylül

Perşembe

"FocusTerra" müzesinde "Expedition 
Sonnensystem" sergisine dair bir dizi ders 
yer alıyor. Her perşembe akşamı aralık ayının 
ortasına kadar güneş sistemimiz hakkında yeni 
bilgiler öğrenebilirsiniz. Bugün, meteoritler ve 
Dünya ve diğer gezegenlerin de oluştuğu zaman 
hakkında bilgiler sunulacak. Katılım ücretsiz.

Saat: 18:15. 
Yer: focusTerra. Sonneggstr. 5, Zürich, www.
focusterra.ethz.ch

Meteoritler Üzerine Ders

27 Eylül SERGİ
Cumartesi

"Open House" etkinliği üçüncü kez Zürich’te... 
Farklı dönemlere ait seçkin mimari eserlere 
hayran kalacaksınız. Açık havada, 80’nin üzerinde 
binaya geziler yapılacak.

Katılım ücretsiz. Bilgi ve program için: www.
openhouse-zuerich.org.

Mimari Sevenler İçin Rehberli Turlar

29 Eylül GEZİ

SANAT

Pazartesi

Bir tiyatronun nasıl sahnelendiğini görmek 
ister misiniz? "Inszenierungseinblick" etkinliği 
boyunca, örneğin yönetmenin çalışması ve sahne 
tasarımı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 
Giriş ücretsiz.

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

Bir Tiyatro Yapımına Bakış

17 Eylül TİYATRO



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

www.haberpodium.ch
info@haberpodium.ch

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

AVANTAJLARINIZ

/haber.podium
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Malzemeler: 1/2 çay bardağı kırmızı kinoa, 1/2 çay 

bardağı beyaz kinoa, 2 adet enginar kalbi, 1 demet 

roka, 3 yemek kaşığı nar ekşisi, 3 yemek kaşığı 

zeytinyağı, 1/4 nar, 1 adet hindiba, 2 adet cherry 

domates, 1 yemek kaşığı tulum peyniri, 1
/2 rezene, 

kıtır e
kmek, tuz, karabiber

Hazırlanışı: Kinoaları zeytinyağında 5 dakika kadar 

kavurun. Sıcak su ekleyip pilav gibi pişirin ve soğu-

maya alın. 

Bir karıştırm
a kabında kinoaları, nar taneleri-

ni, doğranmış enginarı, in
ce kıyılmış rokayı, nar 

ekşisini, zeytinyağını, tuz ve karabiberi harmanlayıp 

karıştırın.

Servis tabağına hindiba yapraklarını ve cherry 

domatesi ikiye kesip koyun. Karışımı tabağa alıp, 

üzerine tulum peyniri, k
ıtır e

kmek ve ince dilimlen-

miş rezeneyi serpip servis edin.

Kinoa Salata 

Ye
m

ek
 T

ar
ifi
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Malzemeler: 1 bostan patlıcan, 2 patates, 2 domates, 200 g mozarella 

peyniri

Sosu için: 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı zeytin-

yağı, 2 domates, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı toz şeker, tuz, 

nane

Kızartmak için: Ayçiçek yağı

Üzeri için: Fesleğen yaprağı

Hazırlanışı: Patlıcanlar ve patatesleri yuvarlak dilimleyip kızgın yağda 

kızartın. 

Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Daha sonra da bu malze-

meleri yağlı kağıt serili b
ir fırı

n tepsisine dizin. 

Önceden ısıtılm
ış 180 derece fırın

da 10-12 dakika pişirin. 

Sosu için salçayı zeytinyağında kokusu çıkıncaya kadar kavurun. 

Küp küp doğradığınız domatesler, elma sirkesi, toz şeker, tuz ve ba-

haratları ila
ve edip domatesler suyunu çekinceye kadar pişirin. Pişen 

sebzeleri; patates, mozarella peyniri, d
omates, mozarella peyniri, p

at-

lıcan ve mozarella peyniri sıralaması ile üst üste dizin. Tüm sebzeler 

bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın. 

Domates kulelerini servis tabağına alın. Üzerini fesleğen yaprağı ile 

süsleyin. Yanında domates sosla sıcak servis edin.

Patlıcanlı Domates Kulesi

Malzemeler: 1.5 su bardağı su, 1 çay bardağı toz 

şeker, 1 su bardağı portakal püresi, 1 portakalın 

rendelenmiş kabuğu

Hazırlanışı: Serbeti için su ile şekeri tencereye aktarın. 

Daha sonra da karıştırıp ocağın üzerine alın. 

Orta ateşte 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya 

bırakın. 

Şerbet soğuyunca portakal püresi ile rendelenmiş 

kabuğunu ilave edin. İyice karıştırıp buzluk için 

dayanıklı bir kaba dökün. 

Kıvamı buzlukta en az 6 saat kadar dondurun. 

Portakallı sorbeyi, içini boşalttığınız portakal 

kabuklarının içinde de servis edebilirsiniz.

Portakallı Sorbe 
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Bir varmış bir yokmuş… 
Evvel zaman içinde kalbur 
saman içinde ben diyeyim 
yıllar sen de asırlar önce, 
büyük mü büyük güzel mi 
güzel bir orman varmış. Bu 
ormanın içerisinde türlü 
türlü yemişler, rengârenk 
çiçekler, birbirinden 
büyük ağaçlar varmış. Or-
manın yakınındaki köyden 
gelen köylüler ağaçların 
bakımları yapar, ağaçlara 
su verir, kuruyan dalları 
temizler ve en sonunda 
ağaçlar yemiş vermeye 
başlayınca da yemişleri 
toplarlarmış. Köylüler o 
kadar severek o kadar 
itina ile bakıyorlarmış ki 
bu ağaçlara; ağaçlar da 
yemişlerin en güzelini ve 
en sulusunu bu köylüler 
için hazırlıyormuş.

Günlerden bir gün köylüle-
rin çocukları oyun oynar-
ken köyün sınırları dışa-
rısına çıkmışlar. Çocuklar 
oynadıkları oyuna kendile-
rini o kadar çok kaptırmış 
ki; köyden uzaklaştıklarını 
ve ormanın içine girdik-
lerini anlamamışlar bile. 
Ancak ormanın içinde 
renkli ve büyük ağaçları 
gördüklerinde köyden 
uzaklaştıklarını ve ormana 
vardıklarını anlamışlar. 
İçlerinden biri;

mıyor mu diye düşünen ço-
cuklar yaşlı adamın neden 
kızdığını anlayamamışlar. 
Ancak bu sırada çocukla-
rın yanına yaklaşan yaşlı 
adam onlara neyi yanlış 
yaptıklarını anlatmaya 
başlamış;

-‘Çocuklar, bu orman ve 
bu ormandaki ağaçlar 
köylülerin. Dolayısı ile bu 
meyvelerden istediğiniz 
kadar koparıp yiyebilirsi-
niz. Ancak siz meyveleri 
toplarken ağaçlara zarar 
veriyorsunuz. Bakın ağaç-
ların dallarına… Hepsini 
kırmışsınız. Dalları kırılan 
ağaçlar bir daha mey-
ve vermez ki! Siz böyle 
yaparsanız ne siz ne de 
biz bir daha bu ağaçlar-
dan meyve yiyebiliriz. Bu 
ağaçları koruyun çocuklar 
tamam mı?’

Çocuklar yaşlı amcanın bu 
lafları üzerine çok utan-
mışlar. Meyve toplamak 
isterken ağaçlara ne kadar 
zarar verdiklerinin farkın-
da değillermiş ancak yaşlı 
amca anlattığında ağaçlara 
ne kadar zarar verdikle-
rini anlamışlar. Çocuklar 
bunun üzerine ağaçlardan 
özür dilemişler ve yaşlı 
adama teşekkür etmişler. 
Bir daha da asla ağaçlara 
zarar vermemişler.

dallarını kırarak topla-
mışlar bütün meyveleri. 
Ağaçlar çocukların bu 
tutumları karşısında çok 
üzülmüş çünkü hepsinin 
dalları kırılmış ve canları 
yanmış. Çocuklar ağaçlara 
verdikleri zararın farkında 
olmadan bir güzel karınla-
rını doyurmuşlar ve oyunla-
rına devam etmişler.

Ertesi gün aynı grup yine 
gelmiş ormana. Dün ye-
dikleri meyvelerin lezzeti 
hepsinin damaklarında 
kalmış. Ağaçlara yakla-
şan çocuklar başlamışlar 
dalları kıra kıra meyve-
leri koparmaya. Ağaçlar 
yine üzülmüş, yine canları 
yanmaya başlamış. Ama 
çocuklar bu durumu bir 
türlü anlayamamış.

Tam da bu sırada dallara 
zarar vererek toplayan 
çocukları gören yaşlı bir 
adam hemen bağırmış;

-‘ Heyyy çocuklar! Siz ne 
yapıyorsunuz orada? Böyle 
meyve toplanır mı hiç?’ 
demiş.

Çocuklar yaşlı adamın 
sözleri üzerine ağaçlardan 
meyve koparmayı bırak-
mışlar. Ama nerede yanlış 
yaptıklarını anlayamamışlar. 

Sonuçta bu ağaçlardan 
köylüler de meyve kopar-

-‘ Arkadaşlar bakar mısı-
nız? Bu ağaçlarda ne kadar 
güzel meyveler var böyle. 
Hepsi de ne kadar lezzetli 
gözüküyorlar di mi?’

Çocuklar arkadaşlarının bu 
lafı üzerine meyveleri in-
celemeye başlamış. Aman 
da aman tüm meyveler ne 
kadar da güzel ne kadar 
da sulu sulu gözüküyor-
larmış! İçlerinden biri 
dayanamamış;

-‘ E o zaman neden 
bekliyoruz, hadi koparıp 
yiyelim’ demiş.

Diğer arkadaşları birbiri-
ne bakmışlar. Bunun doğru 
olup olmadığını bilememiş-
ler. Ama köyden uzak-
laştıkları ve karınlarının 
acıkmaya başladığı da bir 
gerçekmiş.

-‘Ne olacak sanki arkadaş-
lar, baksanız ya burada 
o kadar çok meyve var ki 
bizim kopardıklarımız fark 
edilmez bile’ demiş.

Çocukların hepsi karınları 
çok acıktığı için arkada-
şının bu tavsiyesine ‘peki’ 
demiş ve başlamışlar bu 
güzel meyvelerden kopar-
maya. Meyveleri toplamaya 
başlayan çocuklar keşke 
meyveleri düzgün topla-
salar… Çocuklar açlıktan 
hiç düşünmeden, ağaçların 

M
as

al
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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: ZÜRİCH ZOO / Geçen Ayın Kazananları: Gülbahar Sarıkaya, Merve Güneş, Metin Külahcı

1 532 4ANAHTAR 
SÖZCÜK

7 986 10

Resimdeki
oyuncu

Avrupa'da
bir ülke

Hamam
Vücudu

kurulamaya
yarayan bez

Saatte 
dakikayı
gösteren

ibre

Ağırbaşlı

Un ve yağla 
yapılan sos

Rüzgar Bütün, tüm

Hemen
hemen,
sanki

Yasaklama İddia, tez
Bir cins 
reçine

Akıl Hastalıkları Taraf Evin bir bölümü

Yiyecek
parçası

Jamaika 
plakası

Avrupa ülkesi
Milattan

önce

Japon 
kökenli

dövüş sporu

Çok az,
biraz

Alık, aptal

Hafif,
belirsiz

Japonyada
liman kenti

Öğütme dişi

Hatıra

Sevimsiz,
itici,soğuk

Dahi 

Baryum imi

Kalori

Kalsiyum

İhtiyaca
yetmeyecek

kadar az

Saç döken
hastalık

Kantitatif

Tesir Isı birimi Amel

Çok acıklı,
feci

Hareketi
olmayan

Baston Retorik 
sanatı

Bir gösteri
türü

Atılgan,
gözü pek

İzleme
Kanal, ark,

su yolu

Bazı bazı

Güzel kadın

Yabancı dil
ağırlıklı eğitim 

veren okul Eski bir 
iskambil 
oyunu

Kızgın

Sevimli,
cana yakın

Bir anda 
oluveren

Kırmızı 
renkli 

bir meyve
Koni

biçiminde olan

1

2

3

4

5

6
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Feldbergstrasse 33

4057 Basel

061 691 24 71

www.muzik-kitap.com

info@muzik-kitap.com

Karanlığın bütün gölgeleri yuttuğu 
bir İstanbul akşamı. Bütün sesler 

susmuş. Yalnızca gelip geçenlerin 
görmediği, duymadığı Gölgeler’in 

sesleri yankılanıyor sokaklarda. Son 
bir kez söylenen şarkı gibi, son bir kez 

yazılan şiir gibi, "son bakışta aşk"ta 
dile gelen sevda sözleri gibi… Gölgeler 

konuşuyorlar karanlıkta… 

Fatih Sultan Mehmed, Mustafa Kemal 
Atatürk, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri 

Güntekin, Nâzım Hikmet, Yahya Kemal, 
Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar 

Kemal, Kemal Tahir, Orhan Veli, Ülkü 
Tamer, Ece Ayhan, Cemal Süreya ve Attilâ 

İlhan’ın gölgeleri... 

Şiirin tapınağı önünde vecd halinde 
bekliyor İstanbul, ona yeniden hayat 

verecek son kelimeyi…

1970 yılının Eylül ayında, dünyanın 
merkezi olma şerefi için yarışan iki 
mekân vardı: Londra’daki Piccadilly 

Circus ve Amsterdam’daki Dam 
Meydanı... 1970 yılının Eylül ayında 

uçak biletleri ateş pahası olduğundan 
uçakla seyahat ancak elit kesim 

için mümkündü. Gençlerden oluşan 
muazzam bir kitle içinse durum 

farklıydı. 1970 yılının Eylül ayında 
dünyaya kadınlar hükmediyordu… Genç 

hippi kadınlar demek belki daha doğru 
olur...

1970 yılının Eylül ayında herkesin 
paranormal güçleri vardı, olmayanlar da 

sahip olma yolundaydı…

1970 yılının Eylül ayında, yazarlık 
hayalleri kuran Paulo, özgürlük peşinde 

dünyayı dolaşırken Karla’yla karşılaşınca 
ikisinin de yaşamı kökten değişecekti; 

Peru’nun kayıp şehirleri, Brezilya’nın 
zindanları, Amsterdam’ın arka sokakları, 

İstanbul’un çarşıları bir bütünün 
parçaları haline gelecekti…

Paulo Coelho’nun kendi 
yaşamöyküsüne belki de en yakın eseri 

Hippi, başka bir dünyanın mümkün 
olduğuna inanan barışçıl bir neslin arayış 

ve dönüşüm öyküsü.

"Geçmişte yapmayı denediğim 
tek şey, insan evriminin bazı 

safhalarını araştırmaktı. Ve bu kitapta 
amaçladığım tek şey, araştırmalarımın 

sonuçlarını okurun insanlığın 
vahşilikten medeniyete yükselirken 

çıktığı uzun yürüyüşe dair fikir verecek 
bir optik cam biçiminde netleştirmektir. 
Yürüyüş hâlâ devam ediyor ve şüphesiz 

ki bizden sonra da duraksamadan 
devam edecek. Varış noktası, geleceğin 

sis bulutları ardında gizli ve bilinmiyor. 
Şayet yürüyüşe çıkanlar yanlarına 

benim eserlerimden birini alırlarsa, 
belki bu kitap sırt çantalarından birinde 

bulunabilir.

 Öyle tahmin ediyorum ki yazılarım 
sonraki nesillerin raflarında kendine 

yer bulabilirse, bunun sebebi antik 
ve barbar gelenekleri, inançları 

aydınlatmak için kullandığım 
teorilerimden daha ziyade tarif ettiği 

bu gelenek ve inançlar olacaktır. 
Unutmamalıyız ki kitapların da, 

insanlar gibi, yazgıları vardır ve büyük 
çoğunluğu er ya da geç yok olmaya 

mahkûmdur."

Gölgeler Hippie İnsan, Tanrı ve Ölümsüzlük

Zülfü Livaneli Paulo Coelho James George Frazer
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