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YENİ VATANDAŞLIK YASASI
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bir rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Örneğin SP 
Sözcüsü Silvia Schenker; “Biz İsviçre’yi yaşama 
alanı ve evi olarak seçen insanlara, vatandaş 
olmalarını kolaylaştırmak istemiştik. Ancak 
şimdiki hal ile "Kusursuz İsviçreli" olan kırmızı 
pasaportu alabilecek". şeklinde bir açıklamada 
bulundu.

Belirttiğim gibi, vatandaşlık hakları 2018 yılı 
itibarı ile ağırlaşıyor. Vatandaşlık hakkı doğanların 
yıl sonuna kadar başvuru yapmalarında fayda 
var. İsviçre’de göçmenler için yaşam gün 
geçtikçe daha da zorlaşıyor. Buradaki yaşama 
dahil olabilmek, seçme ve seçilme hakkını 
kullanabilmek için vatandaşlık başvuruları hayatı 
önem taşıyor.

Mülteciler...

Son dönemde Türkiye’den İsviçre’ye gelen 
mültecilerin sayısında artışlar gözleniyor. 
Gelenlerin büyük bir çoğunluğu eğitimli 
kesimlerden oluşuyor. Yazar Hüseyin Edemir ve 
Sanatçı Serdar Mutlu bunlardan sadece ikisi. 

İçerikte Edemir ve Mutlu ile ayrı ayrı yaptığımız 
röportajları okuyabilir, buralara kadar nasıl ve 
neden geldiklerine dair fikir edinebilirsiniz.

Her iki isim de yaşadıkları mağduriyetlerden 
bahsederlerken, ortak vurgularının; “Şu an 
cezaevinde olan ya da aranan FETÖ’cü savcılar ve 
hakimler tarafından yargılandık.“ şeklinde olması 
ilginç. Daha da ilginci, FETÖ’cü olarak adlandırılan 
bu kesimlerin de İsviçre’de mülteci olarak yaşıyor 
olmaları. 

Ne diyelim. Kendi ülkelerinde farklı düşünce 
ve yaşam tarzlarından dolayı birlikte yaşama 
kültüründen uzak olanlar, yabancı bir ülke olan 
İsviçre’de mülteci ya da göçmen kimliği ile bir 
arada yaşamak zorundalar artık. 
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İsviçre’de, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yeni 
vatandaşlık yasası yürürlüğe giriyor. Konuyu 
dergimizde birçok kez işlememize rağmen, 
son bir uyarı niteliğinde yeniden ele alma 
gereği duyduk. Yeni vatandaşlık yasası ile 12 yıl 
olan ikamet süresi şartı 10 yıla düşürülürken, 
başvurular için sıkılaştırılmış şartlar getiriliyor. 
Okuyucularımız konu ile ilgili detayları, 
hukukçumuz Derya Özgül’ün kaleme aldığı 
yazıda bulabilirler.

İsviçre’nin Zürich ve Basel gibi belediyeleri, 
vatandaşlık hakkı doğan göçmenlerin 
adreslerine mektuplar göndererek, vatandaşlığa 
başvurmaları konusunda sürekli uyarılarda 
bulundular. Konuya dikkat çekmek için, 
İsviçre’nin birçok yerinde özel toplantılar ve 
etkinlikler de düzenledi. Bu çalışmalardan sonra 
vatandaşlığa başvuru oranlarında epey bir artış 
olduğu ifade ediliyor.

Yeni yasanın ortaya çıkış süreci

Aslında yeni vatandaşlık yasası ile ilgili ilk 
görüşmeler başladığında Federal Parlamento’da 
oldukça iyimser bir hava vardı. Bu görüşmelerde 
daha çok, burada yaşayan göçmenlerin “Ülkeye 
iyi entegre olmuş olmaları“ kıstası ön planda 
idi ve şartlar şöyle formüle edilmişti; Kamu 
güvenliğine ve düzenine riayet edilmesi, Federal 
Anayasa değerlerine saygı duyulması, günlük 
yaşamda ulusal dillerden birine, sözlü ve yazılı 
şekli ile hakim olunması.

Bunun için 12 yıl olan vatandaşlık süresi ilk 
olarak 8 yıla indirilmek istenirken, tartışmalar 
sonrasında bu süre 10 yıl olarak kabul edildi ve 
şartlar daha da ağırlaştırıldı. 

Parlamento’da, yeni düzenleme ile ilgili yapılan 
oylamaya sağ partilerle birlikte Yeşiller ve SP 
de Evet dedi. Sol’u temsil eden ve çoğunlukla 
göçmenlerin sorunlarını dillendiren bu iki parti 
düzenlemeyi kabul etmesine rağmen, bu konuda 
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Yeni yasa ile İsviçre vatandaşı olmak 
zorlaştırılıyor. Buna göre, vatan-
daşlığa başvurmanın temel şartı C 
kimliğine sahip olmak. C kimliğine 
sahip olmayanların vatandaş olma 
hakları ortadan kaldırılıyor. 

Şu anki başvuru için hâlen 12 yılık 
ikâmet süresi geçerli. Bu yılın so-
nuna kadar, İsviçre’de 12 yıl ikâmet 
etmiş ve vatandaşlık şartlarını yerine 
getirmiş olan B, F, N, türü kimlik 
sahipleri de başvurabilirler.

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle vatan-
daşlık hakkının temel şartları şöyle 
olacak:

Y
eni vatandaşlık yasası 
yürürlüğe girmeden önce, 
şu anki mevcut yasadan 
yararlanmak isteyenlerin 

son başvuru tarihi 31 Aralık 2017. 

Burada, resmi kurumların 22 Aralık 

2017 ile 2 Ocak 2018 tarihleri ara-

sında kapalı olduklarını vurgula-

madan geçmeyeyim. 22 Aralık 

öncesinde, başvuru formları 

da dahil olmak üzere tüm res-

mi belgelerinizi vatandaşlık 

kurumlarından talep edip 

en geç 31 Aralıkta gönder-

menizi tavsiye ediyorum. 

Gü
nd

em

Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@haberpodium.com

Son Başvuru

31 Aralık 2017

Çokça ele aldığım bir konuyu bu yazımla tekrar hatırlatma gereği 
duydum; Vatandaşlık başvurusu.

İsviçre’de, 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile yeni vatandaşlık yasası 
yürürlüğe girecek olmasına rağmen, bundan haberi olmayan 
birçok kişi var maalesef.
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C kimlik şartı
C kimliği edinmenin koşulu 
İsviçre’de 10 yıl ikâmet etmek. 
Bu 10 yılın son 5 yılında en az 
3 yıl İsviçre’de ikâmet edilmesi 
gerekecek. 

C ve B kimliğine sahip olunan 
süreler tam sayılırken, F kimli-
ğine sahip olanların yıllarının 
yarısı sayılacak. N ve L kimlik-
lerine sahip olanların yıllarının 
hiç biri sayılmayacak. 

Çocuklarda, 8-18 yaş arası 
ikâmet süreleri çift sayılacak. 
Yani burada doğan ve C kim-
liğine sahip olan bir çocuğun 
9 yaşında vatandaşlığa baş-
vurma hakkı doğmuş olacak. 
Birçok belediyede, anne-baba 
sosyal yardım aldığı halde, C 
kimlikli çocuklara vatandaşlık 
verilme ihtimali şu an itibariyle 
olası görünüyor. Bunun gerek-
çesi ise, “Anne-babanın maddi 
olanaksızlığında çocuğun 
herhangi bir “suçunun“ olma-
ması.“ şeklinde.  

Sicil kaydı
Vatandaşlık başvurusunda 
sicil kaydınız olmamalı. 
Eski sicillerin silinmesi/ 
kaldırılması gerekiyor. 
Şu an kişilere verilen sicil 
kayıtlarında görünmeyen 
siciller, devlet makamlarının 

kayıtlarında görünebiliyor. 
Bu VOSTRA sicil kayıtlarında, 
kayıtlar daha uzun süreli kaldı-
ğı için, burada sıkıntı çıkma 
olasılığı yüksek.

İcra
Aktüel bir icra 
kaydınız ve vergi 
borcunuz olma-
malı.

Entegrasyon
İsviçre kültürünü ve 
yaşantısını benimse-
miş olmanız vatandaşlık 
değerlendirmelerinde 
önemli. İsviçre coğrafyası, 
tarihi, siyasi yaşamı ve İsviç-
relilerle ilişkiler gibi konulara 
eğilmenizde fayda var. 

Öte yandan İsviçre’de 
konuşulan dillerden birine de 
sahip olmanız gerekiyor. Buna 
dair belge sunmanız önemli. 
Bulunduğunuz bölgede 

konuşulan dili anladığınızı ve 
konuştuğunuzu belirten B1 
seviyesi, okuma ve yazma 
için ise A2 seviyesi sertifikalar 

gerekecek. Ayrıca, ailenizin 
İsviçre’de entegre 

olmasına yardımcı 
olduğunuzu 
ispatlamakla 
da yükümlü 

olacaksınız.

Çalışıyor ya da 
okuyor olmak 

Maddi bağımsızlığınızı ispatla-
manız gerekiyor. Başvuru sü-
resince ve başvuru tarihinden 
önceki 3 yıl boyunca sosyal 
yardım almamanız gerekiyor.

Bireysel koşullar
Bazı özel koşullardan dolayı, 
başvuru için istisnai durum-
lar ortaya çıkabilecek ve 
vatandaşlık hakkı, olumsuz-
luğa karşı yine de kazanılmış 
olunabilecek.

Belediyenize sorun
Yukarda bahsettiklerim 
vatandaşlık başvurusu için 
temel şartları oluşturur-
ken, her belediye farklılıklar 
içerecek nitelikte daha ağır 
şartlar koymuş olabilecek. Bu 
nedenle, belediyenizin vatan-
daşlık dairesine gitmenizde 
ve bulunduğunuz belediyenin 
şartlarını öğrenmenizde fayda 
var.

Değerlendirme
Vatandaşlık başvurularında en 
büyük sorunun, C kimliğine 
sahip olmanın teşkil edeceğini 
düşünüyorum. Çünkü C kimli-
ği bir hak değil. Bulunduğunuz 
kantondaki göçmenlik daire-
sinin size C kimliğini verme 
zorunluluğu bulunmuyor. Bu 
durum onların takdirine bağlı. 

Diğer bir sorun ise, göçmenle-
rin en az 10 yıl ikâmet süre-

si sonrasında C kimliğine 
başvurma haklarının 

doğacak olması. 
10 yıllık bir ikâmet 
süresi sonrasında C 
kimliğine başvura-
cak kişi, göçmen-
lik dairesi uygun 

bulduğunda ve bu 
hakkı ona tanıdığında 

vatandaşlık işlemlerini 
başlatabilecek.

İsviçre’ye göç eden bir birey, 
İsviçre vatandaşı ya da C 
kimliğine sahip biriyle nikâh 
kıydığında, C kimliğine başvu-
ru süresi kısalıyor.  

Konuyla ilgili daha geniş bilgi 
edinmek isteyenler ya da baş-
vuruda yardıma ihtiyacı olanlar 
bana ulaşabilirler.

Not: İsviçre’de, hukuki konularda danışmanlık hizmetinden 
faydalanmak isteyenler yukardaki mail adresimden 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 okuyucularımız da iletişime geçebilirler.
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İ
sviçre Merkez Bankası yılın ilk üç çeyreğinde 33,7 mil-
yar franklık bir kar payı gösterdi. Merkez Bankası’nın 
altın portföyünde ise 2,3 milyar franklık bir artış değer-
lendirmesi bulunuyor. Buna ek olarak, döviz rezervele-

ri 30,3 milyar frank olan bankanın döviz rezervlerinin kar 
tutarı 1,5 milyar frank. 

Merkez Bankası tarafından duyurulan bu sonuçlar, genel 
olarak altın, döviz ve sermaye piyasalarındaki gelişmele-
re bağlı olarak ortaya çıktı. 

Son dönemlerde euronun frank karşısında tekrar yükseli-
şe geçmesi bankanın kar payının artışında etkili oldu.

İsviçre Merkez Bankası yeni 10 franklık banknotları tanıttı. 
Yine sarı olan bu banknotlar bir öncekinden daha küçük. 

Banknot üzerindeki ana elementler ise; bir orkestra şefi-
nin elinden, bir saatten ve bir tren tünelinden oluşuyor Bu 
elementler İsviçre’nin organize gücünü yansıtıyor. 

El resmi orkestranın bütünlüğüne ve birlikteliğine vurgu 
yaparken, küre de ise zaman dilimleri gösteriliyor. Bank-
notun diğer yüzünde İsviçre’nin sembol ürünlerinden biri 
olan saat yer alıyor. Tren tüneli ise İsviçre demir yollarının 
ağını ve dakiksel olarak işlemesini temsil ediyor.

2019 yılına kadar diğer banknotlar da değişecek

Daha önce 20’lik ve 50’lik banknotlar değişmişti. 2018 
yılının sonbaharında 200 franklık banknotlar, 2019 yılında 
ise 100 ve 1000 franklık banknotlar yenilenecek. 

2019 yılında, bütün banknotların değişiminden sonra 
İsviçre Merkez Bankası eski banknotların geri dönüşümü 
konusunda çağrıda bulunacak ve verilen süre sonrasında 
eski banknotlar ödeme aracı olarak kullanılamayacak. 
Banknotlar sadece Merkez Bankası’ndaki değeri karşılı-
ğında iade edilebilecek.

Altın

Altın hazinesinde ise 2,3 milyar franklık 
bir değer kazancı görülüyor. 2016 sonun-
da İsviçre’de bir kilo altının fiyatı 37‘885 
frank iken, Eylül 2017 sonunda bu fiyat 
40‘071 franka çıkıyor.

Yeni 10 Franklık Banknotlar 

Gü
nc

el



F
ederal Hükümet şu sıralar 
otobanlarda arabaların birbir-
lerini sağlamaları konusunu 
tartışıyor. 

İsviçre otobanlarında herhangi bir 
aracı sağlamak şu an yasak olmak ile 
birlikte, bu ihlal ehliyet kaybına yol 
açabiliyor. 

Federal Hükümet bu trafik kuralına 
dair değişiklikler yapmak istiyor. 
Amaç, trafiğin akışını rahatlatmak 
adına yollarda araçlara daha çok yer 
açmak.

Konu, FDP milletvekili Thierry 
Burkart’ın talebi üzere gündeme 
gelirken, Federal Hükümet bu talebi 
karşılayabileceğini duyurdu. Hükü-
met üyeleri, şu ana kadar, güvenlik 
nedeni ile bu tür talepleri geri 
çeviriyorlardı. 

Burkart’a göre, ehli-
yetlerinin ellerin-
den alınacağı 

korkusu taşıyan birçok sürücü 
diğer araçları sağ şeritten geçmeye 
çekinirken, bu durum trafiğin daha 
da tıkanmasına yol açıyor ve sonuç 
olarak yolların kapasitesi iyi kullanı-
lamıyor. 

Federal Mahkeme, son dönemde 
aldığı bazı kararlarda, şerit değiştir-
meden bir aracın sollanmasını, 
“sol taraftaki araç trafiğinin 
daha yoğun ve yavaş 
olması“ gibi bazı istis-
nai durumlarda 
kabul edilir 
buluyor.



12 15 Kasım 2017 / Sayı 52

derecesine göre ağır, orta ve 
hafif olabiliyor. Her dereceye 
göre belirli bir miktarda tazmi-
nat ödenmekte. Bakıcı yardı-
mına başvurabilmek için hafif 
derecede yardıma muhtaçlık 
tazminatı da yeterli olabiliyor. 
Burada en önemli kıstas, 
kişinin kendi evinde yaşaması-
dır. Kendi evi dışında (Heim’de) 
yaşayan engelliler bu haktan 
yararlanamıyorlar. İstisnai 
durumlarda, evde yaşamak 
şartı ile psikolojik engelliler 
ve okula giden çocuklar da 
bu olanaktan yararlanabilir-
ler. Bakıcı yardımı, engelliye 
yardım etmek üzere, engelli 
kişi tarafından iş kontratlı bir 
veya birden fazla kişiyi işe 
almaya olanak sağlıyor. Başka 
bir deyimle, bakıcı yardımı alan 
kişi, kendisine bakacak kişiler 
için işveren konumuna geliyor. 

Burada önemli bir kıstasa 
değinmekte yarar var. Bakıcı 
yardımı için alınan para, yar-
dımı alan engelliye kalmıyor. 

B
u değerlendirme ra-
poru önemli bulguları 
içeriyor. Rapor, bakıcı 
yardımının amacına 

ulaştığını, bir engeli olan kişi-
nin, kendi yaşamını kendisinin 
organize etmesinde büyük 
kolaylıklar sağladığını, kişinin 
meslek hayatında ve sosyal 
alanlarda toplumla kaynaştığı-
nı ortaya koyarken, kişinin bir 
engelli olmasına karşın, kendi 
başına bir evde oturabileceğini 
vurguluyor. Raporda, bunların 
yanında, bakıcı yardımının, 
ailelerin yükünü de hafiflettiği 
de ifade ediliyor.

Bakıcılık yardımının 
isleyişi
Bilindiği gibi, bakıcılık yardımı 
(Assistenzbeitrag) alabilmek 
için kişinin daha önce yardıma 
muhtaçlık tazminatı (Hilflo-
senentschädigung) alması 
gerekiyor. Yardıma muhtaçlık 
tazminatı, kişinin engelliliğinin 

Pro Infirmis Bern Şehri Şöneticisi
Bern Çevresi Engelliler Konferansı 

Yönetim Kurulu Üyesi
hasim.sancars@proinfirmis.ch

Haşim Sancar

İki yıl önceki bir yazımda da 
belirttiğim gibi, asistanlık 
hizmeti 2012 yılından bu 
yana Malulen Emeklilik 
Sigortası’nda mevcut. 
Aradan beş yıl geçtikten 
sonra, bu yılın Ekim 
ayında Sosyal Sigortalar 
Kurumu (Bundesamt für 
Sozialversicherungen: 
BSV) bir değerlendirme 
raporu (Evaluationsbericht) 
yayınladı. 



Yardımı alan kişi bu parayı, 
çalıştırdığı kişi veya kişilere 
ödemek (her türlü sigorta 
primi dahil) ve ödemeyi kanıt-
lamak zorunda. Ne yazık ki, 
bakıcı yardımı alan kişi, eşini, 
çocuklarını, anne ve babayı 
bakıcı olarak işe alamıyor. Bu 
büyük bir sorun.

Yukarıdaki kısa genel bilgi-
lerden sonra, tekrar değer-
lendirme raporuna dönelim. 
Rapor, bakıcı yardımı sayesin-
de, değerlendirmeye katılan 
ailelerin yüzde sekseninin 
bir engeli olan çocuklarının 
yaşam kalitesinin yükseldiği 
tespitini yapmakta. Bu oran, 
oldukça yüksek ve sevindirici 
bir tespit.

2016 yılında 2171 
kişiye bakıcılık 
yardımı 
Sosyal Sigortalar Kurumu, 
BSV, 2016 yılında bakıcılık 
yardımı için 2171 kişiye toplam 
43 milyon Frank ödemede bu-
lundu. Başvurulardaki sayının 
artarak yükselmesine karşı 
beş yıl içerisinde bu haktan 
yararlananların sayısının 
beklenen rakam olan 3000’nin 
altında kalması biraz şaşırtıcı. 

Yardıma muhtaçlık tazminatı 
alanlar arasında ağır dere-
cedeki kişiler, bakıcı yardımı 
alanlar arasında en yüksek 
grubu oluşturuyor ve oranları-
nın üstünde bir sayıya sahipler. 
Psikolojik hastalıklara sahip 
kişiler ise beklenin ve oran-

larının altında bu hizmetten 
yararlanmaktalar. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, 
BSV, değerlendirmenin mem-
nun verici olmasının yanında, 
bakıcılık yardımının tahmin 
edilen derecede kişilere ulaşıl-
mamasından dolayı, engelliler 
alanında çalışan kurumlarla iyi-
leştirmelere gidilmesi yönünde 
adımlar atılacağını belirtiyor.

Bakıcı bulmak sorun
Direk aile bağındaki kişilerin 
(eş, çocuklar, anne ve baba) 
bu hizmetin dışında tutulması 
kuşkusuz büyük bir eksiklik ve 
bu eksikliğin giderilmesi için 
gereken yasal düzenlemelerin 
yapılması gerekmekte. Bakıcı 
bulma konusu da oldukça 
sorun. Bazı yörelerde bazı 
kurumlar yardımcı olmaya ça-
lışıyor, ancak kurumsal bir yapı 
henüz yok. Bakıcılık yardımı, işe 
alma ile ilgili olduğu ve yardımı 
alan kişiyi işveren konumuna 
düşürdüğü için, iş kontratının 
yapılması, kesintilerin (sigorta 
primleri, izin parasının ayrılma-
sı vs.) ve ödemelerin yapılması, 
oldukça karışık ve külfetli bir 
iş. Bu sebeple, konu bilgi sahibi 
olmayı gerektiriyor ve birçok 
kişi bu konuda bürokratik 
yükün altında kalıyor. 

Pro Infirmis bu konularda 
yardımda bulunuyor. Size en 
yakın Pro Infirmis bürosuna 
başvurup bilgi ve yardım 
alabilirsiniz.

Pro Infirmis hizmetleri 
hakkında ayrıntılı bilgi ve 
bulunduğunuz bölgenin büro 
adresi için: www.proinfirmis.ch

Bağışlar için: PC 30-13891-5



Gamze Hacıpaşaoğlu
Doç. Dr., Çocuk Diş Hekimi

gamzehacipasaoglu@yahoo.comBebeklerde

Süt Dişi
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ı
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S
üt dişlerindeki çü-
rükler çocuklarda 
en yaygın görülen 
çocukluk hasta-
lıklarından biridir. 

Yapılan araştırmalara göre, 
dünyanın her coğrafyasında, 
okul öncesi yaş grubunda süt 
dişi çürükleri yaygın ve sessiz 
bir epidemi olarak, özellikle de 
sosyo-ekonomik düzeyi düşük 
aileler başta olmak üzere 
milyonlarca çocuğu etkile-
mektedir. 

Çoğu anne-baba, çürükten ile-
ri derecede etkilenmiş olan bu 
dişlerin ileride düşeceklerini 
öne sürerek tedavi ettirmek-
ten kaçınmaktadır. İlerlemiş 
bu çürükler, çocuğun okula 
başladığı yıllarda sosyal ve 

unutulmaması gereken en 
önemli noktalardan bir tanesi 
de mikro organizmalar için 
doğal yerleşim alanı olan dil 
yarığının her gün temizlen-
mesi gerekliliğidir. Anneler 
bebeklerinin süt dişlerini 
her gün kontrol etmeli ve 
mine yüzeyinde beyaz, opak 
kahverengi lekeler gördükleri 
takdirde derhal diş hekimi ile 
kontağa geçmelidirler.

Çocuklara uyku öncesi su 
dışında hiç bir likid verilme-
meli ve asla biberonla yatağa 
konulmamalıdır. Biberonun 
bir uyuma aracı ya da oyuncak 
olarak kullanılmasından 
kaçınılmalı, 6 aylıktan itibaren 
bu konuda uzman bir diş heki-
minin kontrolüne girilmelidir.

rası emzirme bittiğinde sütün 
bebek ağzında göllenmesini 
engellemek amacıyla uykuya 
yatırmadan önce alt çenelerini 
hafif aşağı çekerek yutkunma 
refleksini stimule etmeleri çok 
önemlidir.

Bebekler hayatlarının ilk ay-
larında, dişleri dahi sürmeden 
dil ve ağız boşluğunun temiz-
lenmesi işlemine alıştırılma-
lıdırlar. İlk aylarda bu temizlik 
için steril gazlı bez, anne işaret 
parmağına dolanarak kullanı-
labilinir. Altıncı ayı takiben süt 
dişleri sürmeye başladığında 
temizleme işlemi süt dişlerine 
özgü özel fırçalarla devam 
etmelidir. 

Yeni doğan bebeklerle ilgili 

gelişimsel problemler başta 
olmak üzere, bir dizi sorunu 
tetiklemektedir.

Aileler, çocuklarının yaşı ne 
kadar küçük olursa olsun 
süt dişlerinin tedavisinden 
kaçınmamalıdırlar. Bu konuda 
çocuk dişleri alanında uzman 
hekimlerle kontağa geçip, 
ağızdaki mikro organizma 
seviyesini düşürmeye yönelik 
her türlü önlemi almalıdırlar.

Anne adayları hamilelikleri 
esnasında, ağızlarındaki çürük 
yapıcı mikro organizmala-
rın yeni doğan bebeklerine 
geçebileceğini düşünerek 
ağızlarında tedavi edilmemiş 
çürük diş kalmamasına özen 
göstermelidirler. Doğum son-

1414
14 facebook/haber.podium
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İsviçre halkının yüzde 63’ü, geçtiğimiz 
yıl yeni eğitimler alarak bilgisini 
tazeledi veya genişletti. Bu rakam 
2011 yılına göre % 5 oranında artış 

gösteriyor. 

Ülkede çalışanların % 44’ünün mesleki 
eğitim masrafları işveren tarafından 
karşılanıyor. Firmalar personel gider-
lerinin % 0,8’ini bu eğitimlere yatırır-
larken, eğitimlerin büyük bir kısmı 
genellikle çalışanların kendi meslekleri 
ile ilgili.  

15-75 yaş arası nüfusun % 3’ü, sahip 
olduğu meslek sayesinde herhangi bir 
eğitime katılmış oluyor. Yüzde 13’ü ise 
meslekleri dışına bir eğitim alıyor. 

En çok takip edilen eğitim alanları; % 
30 gibi bir oranla Ekonomi ve Çalışma 
olurken, bunu % 20 ile Ekonomi ve 
Teknik, % 16 ile Sağlık takip ediyor.

İş hayatına entegre olmak, eğitim 
seviyesini geliştirmeye olumlu bir 
katkı sağlıyor. Çalışanların % 71’i 
kendini eğitmeye devam ederken, işsiz 
olanların sadece yüzde 57’si eğitimlere 
katılıyor. Çalışmayanların bu eğitimlere 
katılma oranı ise % 37.

Ek Eğitimler
Verilere göre, eğitim seviyesi ne kadar 
yüksekse, ek eğitimlere katılma oranı o 
derece yüksek oluyor. Bu ek eğitimlere 
üniversite mezunlarının katılım oranı 
yüzde 81 iken, sadece temel eğitim 
alanların katılma oranı yüzde 40’ta 
kalıyor.

İsviçre’de gün geçtikçe daha az erkek 
acemi askerlik eğitimini bitiriyor. Ask-
erlikte zorlanan gençler bunun yerine 
kamu hizmetinde görev almayı tercih 
ediyorlar. Bundan dolayı personel ek-
sikliği ile karşı karşıya olduklarını ifade 
eden ordu yetkilileri, çözüm olarak kilo-
lu ya da az engelli olan bireyleri orduya 
dahil edebileceklerini açıklıyorlar.

Ordu yetkililerinin açıklamalarına göre, 
2008 yılında İsviçre ordusunda 200 bin 
asker bulunurken, şu an bu rakam 167 
bin’e düşmüş durumda. Bu düşüşün 
nedenleri ise; “gençlerin daha çok 
kamu hizmetine yönelmeleri ve acemi 
askerlik eğitiminin şartlarına uyma-
yan birçok gencin olması” şeklinde 
açıklanıyor. 

2014 yılında bu gençlerin % 26,5’i 
ordunun şartlarına uymadığı için askere 
alınmadı.  

Ordunun şartlarının değişmesi ile bir-
like, asker sayısının yeniden yükselebi-
leceği konuşuluyor. 

Orduda, özellikle de Bilişim ve Sağlık 
bölümlerinde önemli bir personel 
eksikliği bulunuyor. Bu bölümlere 
kilolu veya hafif engellilerin konum-
landırılması düşünülürken, buralarda 
çalışanlar ne silah kullanıyorlar ne de 
kondisyonlarında sınırlar bulunuyor.

Federal Eğitim Direktörlüğü’nün aldığı 
bir karara göre, şu an seçmeli ders 
olan bilişim, ileriki zamanlarda mecburi 
derse dönüştürülecek. Gençler bu 
şekilde programlama dilini, bilgisayar 
ağlarının teknik yönlerini ve dijital 
iletişiminin güvenlik yöntemlerini daha 
iyi öğrenebilecekler. 

Ancak bilişim konusu mecburi ders 
haline gelmeden önce yasal bir 
revizyona ihtiyaç var. Konunun daha 
sonra da Federal Hükümet tarafından 
onaylanması gerekiyor.

Uzmanlar, en geç 2022/2023 eğit-
im yılına kadar yürürlüğe girmesi 
düşünülen yeni yasanın en geç 2018 
yılının ortalarında kararlaştırılması 
gerektiğini ifade ediyorlar.

İsviçre 
Ordusu 

Personel 
Sorunu 
Yaşıyor

Şu sıra İsviçreli eğitimcilerin gündeminde, 
Gymnasium sınıflarında öğrencilere 
temel bilgisayar eğitiminin verilmesi yer 
alıyor.

BİZE YAZIN!

İsviçre gündemine dair önemli 
gördüğünüz gelişmeleri ve 
çevrenizde olup bitenleri geniş 
okuyucu kitlesine aktarmak, 
insanları haberdar etmek istemez 
misiniz?

O halde bize yazın, haberlerinizi sizin 
imzanızla yayınlayalım.

facebook/haber.podium

info@haberpodium.com
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Pazartesi’den Cumartesi’ye, 
08:00 - 21:00 saatleri arasında açık olan 

Winterthur Halk Pazarı’nın adresi şöyle;
 Frauenfeldstrasse 69, 8404 Winterthur

Oerlikon’da bulunan Halk Pazarı hizmetlerine her geçen 
gün yenisini ekliyor. Uzun yıllardır Oerlikon’da faaliyet 
gösteren Halk Pazarı, ikinci şubesini Winterthur’da açtı. 
Halk Pazarı Winterthur ismi ile açılan yeni market, ürün 
çeşitliliği ve uygun fiyatları ile dikkat çekiyor.

"Kampanya dahilinde uygun ve kalıcı fiyatlar"
Yeni yerin açılışı ile ilgili konuşan işletme yetkilisi 
Abbas Doldur: “Tüketiciler yeni marketimizde, sofraların 
vazgeçilmez tatlarını en taze, en güvenilir ve en hesaplı 
şekilde bizden temin edebilirler. Müşterimize günlük 
taze ürünler sunmaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle 
de daha çok mevsimsel ürünlere ağırlık veriyoruz. Yeni 
yerimizde, başta taze et çeşitleri, meyve- sebze çeşitleri, 
unlu mamüllerinin yanısıra her türlü gıda maddesini 
edinmek mümkün. Burada, açılışa özel olarak indirimli 
ürün kampanyası başlattık. Bu kampanya dahilindeki 
indirimlerimiz kalıcı olacak.“ diyor ve tüketicileri yeni 
açılan yerlerine davet ediyor.

SBB’nin sigara yasağı genişliyor

Bu uygulamaların hayata geçirilmesi ile birlikte, 
toplu taşıma alanlarında sigara içenlerin yerleri 
daha da daralacak. 

SBB, trenlerde sigara yasağını ilk kez 2005 yılında 
hayata geçirmişti. 2010 yılında ise, istasyonların 
açık alanlarında sigara içmek için özel alanlar be-
lirlenip, bu alanların dışındaki yerlere sigara içme 
yasağı konulmuştu.

SBB’nin hayata geçirmek istediği uygulama, 
Avrupa genelinde yaygın olan bir akım aslında. 
Fransa, İtalya ve Avusturya gibi komşu ülkelerin 
tüm istasyonlarında sigara içmek halı hazırda 
yasak. Almanya’da ise temel olarak sigara yasağı 
olmakla birlikte, sigara içmek isteyenlere özel 
alanlar belirlenmiş durumda.

İsviçre Demir Yolları SBB, Aralık ayında 5 tren 
istasyonunda sigara yasağı uygulaması dene-
yecek. Uygulama, 2018 yılının sonunda İsviçre 
genelindeki tüm tren istasyonlarında geçerli 
kılınacak.

Konu NZZ gazetesine ulaşan bir raporla günde-
me geldi. Rapora göre, sigara yasağı kapsamında 
üç ayrı yerde deneme uygulaması başlatılacak. 

Raporda yer alan detaylar şöyle;

1- Basel, Nyon ve Zürich Stadelhofen istasyonları 
sigarasız alan ilan edilecek. Bu yasak tabelalar ile 
görülür kılınacak.

2. Bellinzona istasyonu sigarasız alanlar dahilin-
de iken, bu istasyonun üç peronunda, ikişer adet 
sigara içilebilecek bir alan belirlenecek.

3. Bir diğer yer ise Neuchatel istasyonu. Burada 
sigara içme alanları olmayacak. Ancak sigara 
içmek için kapalı odalar kurulacak.
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• Avrupa Hukuku
• Yabancılar ve İltica Yasası

- Oturum işlemleri; kimlik değişimi
- Vatandaşlık işlemleri 
- İltica davaları
- Dublin davaları
- İnterpol sorgulama işlemleri
• Resmi daireler ile yazışmalar ve görüşmeler
- Belediye ve Sosyal Yardım konuları
- Kanton Göçmenlik Dairesi / 
 Federal Göçmenlik Sekreterliği (SEM)
- İsviçre boşanma kararlarını Türkiye‘de 
 tanıma ve tenfiz dava takibi
- Nikah işlemleri
- Aile birleşimi işlemleri
- İcra işlemleri
- Vize başvuruları

• Arabuluculuk hizmetleri
• Tercüme işlemleri
• Türkiye’deki davaları takip ve avukat temini
Ve daha birçok farklı konuda danışmanlıklar.

Tösstalstrasse 23 
8400 Winterthur  

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

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

Derya Özgül, LL.M.



N
obel Tıp Ödülü'nün 
2017 yılındaki 
sahipleri, biyolojik 
saatimizi inceleyen 

ve iç yüzünü aydınlatan Jeffrey 
C. Hall, Michael Rosbash ve 
Michael W. Young oldu. ABD’li 
üç bilim insanı, örnek organiz-
ma olarak meyve sineklerini 
kullandıkları çalışmalarında, 
insanlar dahil tüm çok hücreli 
organizmaların hücrelerinde 
aynı ilkelere göre işleyen bir 
biyolojik saat olduğunu ortaya 
çıkardılar ve günlük biyolojik 
saati kontrol eden geni buldu-
lar. Bu gen, gece artan ve gün 
içinde de azalan bir protein 
üretiyor. 

Nobel Komitesi'nden yapılan 
açıklama şöyle: "Yeryüzünde 
hayat, gezegenimizin dönü-
şüyle uyumludur. İnsanlar da 
dahil, yaşayan organizmaların 
bir iç, biyolojik saati olduğunu 
ve bu saatin organizmanın 
günün doğal ritmine uyum 

genlerin ayrıştırılması için 
çalıştı ve bilinmeyen bir gen-
deki mutasyonun sineklerdeki 
biyolojik saati bozduğunu 
gösterdi. Bu gen “period” ola-
rak adlandırıldı, fakat biyolojik 
saati nasıl etkilediği çözüle-
medi. Young, Hall ve Rosbash 
bu geni inceleyip çalıșma 
mekanizmasını çözdüler. 

“Period” geni tarafından 
kodlanan ve “PER” olarak 
adlandırılan protein, akșamları 
aktifleșiyor ve en yüksek sevi-
yesine gecenin geç saatlerinde 
ulașıyor. Sabaha karșı da kan 
dolașımından hemen tama-
men yok oluyor. 80’li ve 90’lı 
yıllarda ilerleyen bilimsel araș-
tırmalar, bu genden kodlanan 
başka protein bileşenleri de 
tespit edip böylece hücrelerin 
kendi içinde biyolojik saati 
nasıl işlettiğini 
açığa 

ta kaldığında nasıl davranaca-
ğını merak eden Mairan, gü-
neş ışığına maruz kalmasalar 
bile yaprakların normal günlük 
alışkanlıklarına devam ettiğini 
gözlemledi. Bundan bitkilerin 
kendi biyolojik saatine sahip 
olduğu sonucuna vardı.

Diğer araştırmacılar, yalnızca 
bitkiler değil, aynı zamanda 
hayvanların ve insanların da 
fizyolojisini günlük değişim 
dalgalanmalarına adapte 
etmeye yardımcı olan bir biyo-
lojik saatin varlığını keşfetti. 

1970’li yıllarda, Seymour 
Benzer, meyve sineklerinde 
biyolojik saati kontrol eden 

sağlamasına yardımcı olduğu-
nu biliyorduk. Ancak bu saatin 
nasıl çalıştığını Hall, Ros-
bash ve Young'ın çalışmaları 
sayesinde öğrendik. Bu bilim 
insanlarının çalışmaları, bitki-
lerin, hayvanların ve insanların 
biyolojik ritimlerini Dünya'nın 
devinimiyle nasıl uyumlu 
hale getirdiğini anlamamıza 
yardımcı oldu."

SAAT GENİ

18. yüzyılda yașamıș olan 
gökbilimci Mairan`ın, mimoza 
yapraklarının gündüz güneşe 
doğru açıldığı ve akşam ka-
ranlığında kapandığı dikkatini 
çekti. Bitkinin sürekli karanlık-

Sa
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Kadın Doğum Uzmanı, Psikoterapist
y.schreiber@bluewin.ch 

Dr. med. Yasemin Schreiber-Pekin

İÇİMİZDEKİ SAAT
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devamını sağlıyor. 
Bünyedeki “PER” ve 

onunla elele çalıșan 
diğer proteinler belli bir 

seviyeye ulaştıklarında, 
beyindeki merkez yoluyla, 

protein üretimi azalıyor ve 
seviye düștüğünde, aktivite 

artıyor. Bu merkez beynin 
hipotalamus denilen yerinde 
olup, alınan ıșığa baǧlı, 24 
saatlik bir ritimle bir orkestra 
șefi gibi çalıșıyor.

İÇ SAATİMİZ NASIL 
ÇALIŞIYOR?

Biyolojik saat, düzenli olarak 
bedenimizin gündüz ve 
geceye uyum göstermesini 
sağlayarak davranış, hormon 
seviyeleri, uyku, vücut ısısı ve 
metabolizma gibi kritik fonk-
siyonları düzenliyor. Dış çevre 
ile bu iç biyolojik saat arasında 
geçici bir uyumsuzluk doğdu-
ğunda, örneğin uzak bir yere 
seyahat edip “jet lag” yaşadı-
ğımızda sağlığımız olumsuz 
etkileniyor. İç saatimizin kısa 
vadedeki değişimi bellek 
oluşumumuzu etkilerken, 
uzun vadedeki değişimi ise 
tip 2 diyabet, kanser 
ve kalp rahatsızlığı 
gibi hastalık riskini 
artırabiliyor.

Alınan 
ilaçların 
günün her 
saatinde 
aynı etkiyi 
gösterme-

diği uzun zamandır biliniyor. 
Bağıșıklık sisteminin de ken-
dine özgü ritmi var. Grip așısı 
sabah yapılırsa daha etkili 
oluyormuș bir araștırmaya 
göre. Ayrıca, biyolojik saatin 
merkezi beyinde olmakla be-
raber her organ sisteminin de 
bir iç saati var. Örneğin yeteri 
kadar uyuyan, fakat düzensiz 
beslenen kișilerde de sağlık 
sorunları gelișebiliyor.

2015 Kimya Nobel ödüllü Prof. 
Dr. Aziz Sancar ile de ortak 
çalışmalar yürüten, Gebze 
Teknik Üniversitesi Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölü-
mü’nden Doç. Dr. Nuri Öztürk 
biyolojik saatin insan sağlığına 
etkisini araștıranlardan. Son 
yıllarda yaygınlaşan teknikler 
sayesinde hücrelerde istenilen 
herhangi bir genin kolayca 
değiştirilebilmesinin mümkün 
olduğunu söylüyor Doç. Dr. 
Nuri Öztürk. Projelerinden 
biri, biyolojik saat genlerinin 
bozulmasının kanserleşmeyi 

nasıl etkilediğini araştırıyor. 
Sonuçlar, daha etkin kemote-
rapi ilaçlarının geliștirilmesin-
de kullanılabilir. Bunun yanı 
sıra, biyolojik saatin düzgün 
çalışmaması halinde erken 
yaşlanmada etkisi olduğu dü-
şünülüyor. Erken yaşlanmayı 
yavaşlatacak ilaçlar geliştirile-
bilir diyor Öztürk. 

IȘIK VE SAĞLIK

Yapay aydınlatmaların doğa 
ve insanlık arasında kurulan 
binlerce yıllık biyolojik saat 
senkronizasyonunun bozduğu 
düşünülüyor. Özellikle son 
yüzyılda, beslenme, uyku ve 
çalışma zamanlarımızın gün-
lük döngüsü kırılmış durumda.

Ișık kirliliğinin, yani yapay 
ıșıkla gerekli gereksiz aydın-
latmanın olmadığı bir yerde, 
örneğin bir çölün ortasında 
geceyi geçirmiș olanlar bilir: 
gökyüzünde sayısız yıldız-
lar vardır, samanyolu nefes 

kesici bir manzara olușturur. 
Ne yazık ki, özellikle șehirde 
yașayanların artık hiç alıșık ol-
madığı bir deneyim bu. Sadece 
insanlar değil, tüm canlılar 
olumsuz etkileniyor tabi bu 
durumdan. Sahil kenarlarında 
bulunan yerleşim yerlerin-
den dolayı deniz yerine ters 
istikamete doğru giden deniz 
kaplumbağalarının ölümleri-
ne, göçmen kușların yönlerini 
bulamamalarına sebep oluyor 
yapay ıșık.

Biyolojik saatlerimiz çoğu 
mimari ve mühendislik projesi 
tarafından dikkate alınmıyor 
ayrıca. Gün boyu kapalı 
penceresiz bir alanda çalışan 
ve doğal ışık yüzü görmeyen 
çalışanların yaşadığı 
problemlerin biyolojik saat ile 
ilgili olduğunu düşünen bir çok 
araştırma var. 

İç saatimizi kontrol eden genlerin ve pro-
teinlerin bulunması, bu duruma gereken 
önemin verilmesini sağlayacaktır umarız. 

www.praxis-schreiber.ch
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Halk müziğinin iki usta 
ismi Erkan Oğur ve İs-
mail Hakkı Demircioğlu, 
İsviçre’nin Fribourg, 

Basel ve Zürich şehirlerinde 3 
ayrı konsere imza attı.

Konser serisi kapsamında, 1 
Ekim’de Fribourg’da, 14 Ekim’de 
Basel’de, 15 Ekim’de Zürich’te 
sahne alan ikilinin konserlerine 
halk müziği sevenlerin yoğun bir 
ilgisi vardı.

16 yıl sonra yeniden bir araya 
gelerek, “Bilinmeyenle 
Karşılaşmak"

isimli yeni bir albüme imza atan 
usta müzisyenler, konserlerinde 
eski Anadolu türkülerinden oluşan 
repertuvarlarını seslendirdiler. Seher 
yeli, Zeynebim, Minnet eylemem, 

İsviçre Türk Sanat Enstitüsü’ne 
bağlı müzik korosu, geçtiğimiz 
günlerde sanat müziğinden olu-
şan bir konser verdi. Zürich’e bağlı 

Kloten’da bulunan Schluefweg 10 
adresinde verilen “Duyguların Sesi“ 
isimli konsere sanat müziği severle-
rin ilgisi bir hayli yoğundu.

Koro konserde; Beyati Peşrev, Gül 
yüzlerin şevkine gel nuş edelim 
mey, Ömrümüzün son demi, Ben 
gamlı hazan, Yalan gözlerin, Me-
nekşe gözlerin hülyalı, Ağla gitar, 
Gözlerin bir içim su gibi şarkılara yer 
verilirken, kimi parçalar koro üyeleri 
tarafından solo olarak seslendirildi.

ğinde adeta yeni bir tarzın doğuşuna 
yol açtılar. 

İki isim, daha önce “Gülün Kokusu 
Vardı (1998)” ve “Anadolu Beşik 
(2000)” adlı iki albüm çalışmasına 
imza atmışlardı.

İkili, konserler sonra-
sında yeni albümlerini 
imzalayıp sevenleri 
ile sohbet etme ola-
nağı da yakaladı.

Yüce dağ başında, Havada kar sesi 
var gibi sevilen parçalar seslendiren 
ikiliye dinleyiciler de sık sık eşlik 
ettiler. 

Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demirci-
oğlu yeni albümlerinde, 12. yüzyıldan 
günümüze Anadolu, Mezopotamya 
ve İran topraklarında yetişmiş şair-
lerin şiirlerini besteleyip okuyorlar. 
Kendi ifadeleriyle, performanslarını 
"bir birlikte hatırlama 
çabası" olarak gören 
ikili, Duo formatın-
da gerçekleştirdik-
leri benzersiz ve 
ustalıklı türkü 
yorumları ile 
halk müzi-

Müzik şefi Ali Sal yönetiminde 
sunulan koro ve solo konsere, TRT 
İzmir radyosu saz sanatçıları da 
enstrümanları ile eşlik ettiler. İsviçre 
Türk Sanat Enstitüsü korosu üyeleri 
amatör olarak müzikle uğraşan ve 
kendini müzik konusunda geliştir-
mek isteyenlerde oluşuyor. 

2013 yılında kurulan İsviçre Türk 
Sanat Enstitüsü, bünyesinde 
barındırdığı profesyonel müzik 
eğitmenleri ile, müzikal anlamda 
kendini geliştirmek ya da müzikal 
yönünü keşfetmek isteyenlere çeşitli 
olanaklar sunuyor.

İsviçre Türk Sanat Enstitüsü hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler şu iletişim bilgilerinden 
yararlanabilirler; www.tsei.ch / info@tsei.ch / Tel: 078 820 11 01

Mahmut Saraç

Enstitü Başkanı Mahmut Saraç, 
Enstitü’nün kuruluş amacını şöyle 
anlatıyor; “Enstitüyü kültürel değerlerimizi 
yaşamak yaşatmak, yeni nesillere aktarmak 
amacı ile kurduk. Öğren-uygula-öğret 
mantığıyla eğitimsel bir döngü oluşturmak 
ve bu anlayışla bir araya gelmiş insanlarla 
sanatsal faaliyetler düzenleyip, kültürümüzü 
geniş kitlelere yaymayı ve kültürler arası 
dayanışmayı artırmayı amaçlıyoruz. Bu faa-
liyetlerimizde eğitimsel boyut kadar sosyal 
boyuta da önem veriyoruz tabi.“ 

İsviçre Türk Sanat Enstitüsü bünyesinde mü-
zik, halk dansları, resim ve ebru sanatı, ens-
trüman kursları, nota, solfej, şan derslerinin 
verildiğini aktaran Mahmut Saraç, herkesi 
Enstitü çalışmalarına katılmaya ve müzikal 
yeteneklerini keşfetmeye davet ediyor.



Rahatsızlık oranları
İsviçrelilerin % 16’sı komuşlarının 
samimiyetsizliklerinden şikayetçi 
iken, % 14’ü balkon veya 
merdivendeki sigara dumanından, 
% 13’ü ise çamaşır yıkamalardan 
kaynaklı sorunlardan şikayetçi. 
Daha sonraki şikayet sıralaması; 
merak, araba parkı, çocuklar, 
koku, evcil hayvanlar, binanın ortak 
kullanım alanının kirliliği şeklinde.

Komşularından rahatsız olan % 
27’lik bir dilim, olumsuz durumlarla 
ilgili pek şikayetlerde bulunmazken, 
% 31’lik bir dilim rahatsızlığını tatlı 
dille ifade ediyor.

İsviçrelilerin % 14’ü şikayetini ev 
sahibine belirtiyor. % 7’si ya tavana 
ya da duvara vururken, % 6’lik bir 
oran ise, rahatsız olduğunda sadece 
kulaklarını tıkıyor.

İsviçre’de Komşuluk İlişkileri ve Şikayetler 

Simit Sarayı’nı ziyaret etmek ve yemeklerini 
tatmak isteyenleri için iletişim bilgileri şöyle;

Schaffhauserstrasse 264, 8057 Zürich
+41 43 542 12 14/ +41 78 856 16 14
info@simitsaray.ch / www.simitsaray.ch

Y
enilikler kapsamında mekan içi 
değişen ve yemek menüsü zengin-
leştirilen Simit Sarayı’nın 21 Ekim 
Cumartesi günü açılışı vardı. Gün 

boyu süren açılışa ilgi bir hayli yoğundu.

Açılış günü görüştüğümüz, mekanın yeni 
işletmecisi Sadık Bahra, bünyelerinde lezzet 
konusunda deneyimli birçok aşçının yer 
aldığını ifade ediyor ve ağız tadına düşkün 
olan lezzet avcılarını yeni mekanlarına davet 
ediyor. 

Cumartesi – Pazar olmak üzere, hafta sonu 
zengin kahvaltı çeşitleri ve açık büfe konsep-
ti ile hizmet sunan Simit Sarayı’nda; günlük 
olarak sunulan baklava çeşitleri, börek çe-

şitleri, kurabiye çeşitleri, gözleme çeşitleri, 
pasta çeşitleri, tatlı çeşitleri, pizza çeşitleri, 
şiş-adana-döner kebap çeşitleri, taze çığ köf-
te, taze simitin yanısıra biçok imbis yemeği 
çeşidi de tatmak mümkün.

Zürich’in Oerlikon bölgesinde 
yıllardır hizmet sunan Simit 
Sarayı, yeni sahipleri ile, yeni 
bir konseptle yoluna devam 
ediyor.

Y
üksek müzik 
sesi, bağırtılar, 
ayak sesleri, 
sigara dumanı, 
mangal dumanı… 

İsviçre halkının yüzde 64’ü 
komşularından şikayetçi. 
Hatta % 3’ü, işi komuşları 
ile ciddi bir şekilde 
tartışmaya kadar götürmüş 
durumda. En çok şikayet 
edilen konu ise gürültü; 
yüksek sesle konuşma, 
çocuk gürültüleri, ayak 
sesleri, kavga veya yüksek 
müzik gibi.
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Sadık Bahra
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“Gece yarısını geçeli hayli zaman 
olmuştu. Lodos hız kesmi-
yor, aksine gazabını giderek 
artırıyordu. Marmaros'tan 
doğru esen kış rüzgârının ve 
iri iri yağan yağmurun soğuğu 
iliklerime kadar işliyordu. Orada 
öyle durup beklemenin hiçbir 
anlamı olmadığını düşünüp 
eve dönmeye karar verdim. 
Dönüş yolunda Can'ın Karadeniz 
Yapımı’nın nerede olabileceği 
sorusu düştü aklıma. Önceki 
gece Kartelli nereden çıkarmış-
sa çıkarmış, getirip Kitapçık'ın 
yanına bırakmıştı. Akşam 
Kartelli'nin balıktan dönmesini 
beklerken ikisinin de bıraktığı 

dan da kahramanları dönemin 
yakıcı siyasi atmosferi içinde 
politikleşmiş genç insanlar 
olan sarsıcı bir hikâyeyi okurla 
paylaşmaktadır. 

Yaşanmış olaylar edebiyat 
diliyle anlatıldığında daha mı 
acıtıcı olur? Gerçek nerede 
biter, kurgu nerede başlar? 
Yaşanan olayların tanıkları 
kimlerdir? Engin Günay, 
Kartalimeni’de söz konusu 
atmosfer içinde yaşanmış 
bir kaybı anlatırken, tüm bu 
soruların cevaplarını da okura 
bırakıyor. 

küfürlü mısralarını mırıldanıyor, 
Tophaneli amcasından dolayı 
sarı bomba müptelası olan 
Barbaros tek göz izbesinde sızıp 
kaldığı derin uykusunda alevler 
içinde can veriyor, Servet elindeki 
falçatasının parıltılarını lacivert 
geceye saçarak Kartalimeni'nin 
itlerine karşı saçlarını savunuy-
or, Can elindeki Karadeniz 
Yapımı ile Beşçeşmeler civarında 
faşistlerle çatışıyordu. Ve 
Kartelli, Kartalimeni Rıhtımı'nın 
çay bahçelerindeki masalardan 
birine oturmuş, karşıdaki evin 
balkonundan Ticen'in gülümse-
mesini bekliyordu.”

aşıkları, delileri ve romanın 
ana kahramanları olan üç ark-
adaşın, yani “trio”nun da hayatı 
kaçınılmaz olarak değişece-
ktir. Aslında bütün memleket 
değişmektedir. Kitlesel göç 
dalgalarıyla büyümüş ve An-
adolulaşmış olan İstanbul gibi, 
ülke de kaynamakta, 12 Eylül 
darbesine doğru ilerleyen 
süreçte herkes kendini yenid-
en tanımlamaya çalışmaktadır.

Engin Günay Kartalime-
ni’de bir semti ve o semtin 
gözünden 70'li yılların İstan-
bul’unu anlatırken, diğer yan-

mi olduğunu ayırt edemediğim 
birtakım görüntüler geçiyordu 
gözümün önünden. Killing 
İsmail iskelet kostümüyle 
Kartalimeni Rıhtımı'nda piyasa 
yapıyor, Karslı Kasım 68'den 
kalma kurşun delikli par-
kasıyla Sabahçı Kahvesi'nde 
kumar oynuyor, Edebiyatçı Celal 
Araba Vapuru İskelesi'ndeki 
camekânlı kulübesinde bilet 
kesiyor, Kadıyoran Yokuşu'ndaki 
metruk evde yaşayan adam 
fötr şapkası, pardösüsü ve 
elindeki doktor çantasıyla 
Kartalimeni sokaklarında 
amaçsızca dolaşıyor, Dayday 
bostan çapalarken Neyzen'in 

K
artalimeni, bir ahde 
vefa kitabı olmasının 
yanı sıra, çıkılan tüm 
yolların sonunda 

kaçınılmaz olarak hesaplaşılan 
geçmişin ve o geçmişteki 
kırılma anının hikayesini 
okuruyla paylaşırken, yazarın 
güçlü kurgusu ve sarsıcı 
anlatımıyla okuru, kendisiyle 
ve ülkenin yakın geçmişiyle de 
yüzleştiriyor.

Eski bir balıkçı kasabası olan 
Kartalimeni, kentleşmenin 
girdabında hızla kendini 
yitirirken, bu semtin gençleri, 

sehpanın üzerinde olmadıklarını 
fark etmiştim. Eve döndüğümde 
Kitapçık'ı her zamanki yerinde, 
masanın çekmecesinde ve 
deri muhafazasının içinde, 
Kartelli'nin elyazması notlarıyla 
birlikte bulmuştum. Ama Can'ın 
Karadeniz Yapımı’nı nereye 
saklamış olabilirdi? Aramalarım 
hiçbir sonuç vermedi. Sonunda 
iyice yorgun düşüp önceki gece 
Kartelli'yle bitiremediğimiz 
yetmişlik rakıdan arta kalanı 
mezesiz kafaya dikip kendimi 
yatağa attım.

Sızıp kaldığım yarım yamalak 
uykumda rüya mı yoksa hayal 
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Engin Günay’dan 
“Kartalimeni” 
Romanı

Zürich’te yaşayan Yazar Engin Günay, Kartali-
meni isimli romanı ile okurunun karşısına çıktı. 
Kartalimeni, Engin Günay’ın üçüncü kitabı ve 
ikinci romanı olma özelliği taşıyor.

Kitaptan kısa bir alıntı;

Engin Günay
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M
esleklerini icra 
eden psikotera-
pistlerin, sistemin 
yaraladığı, incittiği 

ve derinden örselediği insan-
larla karşılaşmamaları hemen 
hemen imkansız gibidir. Mes-
leklerini icra ederken temel 
insan haklarını bilen ve buna 
sahip çıkan terapistlerin daha 
bilinçli ve tutarlı davranmaları, 
onları yaptıkları işte hem daha 
değerli kılar hem de saygınlık-
larını arttırır. 

tutan akademisyenlerin çoğu 
yaptıklarını bu ruh haliyle 
söylediler ve savunmalarını da 
bu yönlü yaptılar. 

İnsan hakları evrensel bilidirisi 
bütün insanları özgür, onur ve 
hakları bakımından eşit kabul 
ederken, herkes ırk, renk, 
cinsiyet, dil, din, siyasal ya da 
başka türlü kanaat, ulusal ya 
da toplumsal köken herhangi 
bir ayrım gözetmeksizin hak ve 
özgürlüklere sahiptir der. Otuz 
maddelik İnsan hakları evren-

çarklarının işletilmesinde 
rolünü üstlenmesi ve yapması 
olağan bir durumdur artık 
günümüzde. Bu işbirlikçi ya-
lakalar, yeri geldiğinde sistemi 
korumak adına yalan da söy-
lerler, insanları manipule de 
ederler. İşlenen zulmün ortağı 
olmaktandan da çekinmezler. 
Totaliter sistem çöktüğünde 
yine utanmadan büyük bir 
pişkinlikle «ben sadece bana 
verilen emirleri uyguladım» 
derler. Nazi sistemini ayakta 

Totaliter sistem insan unsuru 
olmadan işlemez, sistemin 
işlemesinde daima uzman-
lara ihtiyaç duyarlar. Sistem 
genellikle hukukçulardan, 
mühendislerden, doktorlardan, 
sosyologlardan ve terapistler-
den işbirlikçi olmalarını ister. 
Bu meslekleri yapmış olanla-
rın sistemi ayakta tutmak için 
kendi çıkarlarını gözetmeleri 
karşılıklı bir çıkar üzerine 
kuruludur. Makam ve mevki 
peşindeki birilerinin sistemin 

Mehmet Meral
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İnsanın doğrudan kendisiyle çalışan psikologların, bu mesleği neden 
seçtikleri ve yaptıkları üzerine kafa yormaları ve yüzleşmeleri mesleklerinde 
kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle totaliter sistemlerde kimin nerede nasıl 
durduğu burada daha da bir önem kazanmaktadır. 
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sel bildirisi’nin beşinci maddesi 
şöyle der: «Hiç kimseye işkence 
ya da zalimce, insanlık dışı ya 
da aşağılayıcı muamele ya da 
ceza uygulanamaz. » 

Psikoterapi mesleğini icra 
edenler totaliter sistemin iş-
kencesine maruz kalmış, ağır 
travmalı insanlarla çalışmanın 
zorluklarını bilirler. Özellik-
le Batı Avrupa’ya mülteci 
olarak gelen, işkenceye maruz 
kalmış insanların tedavileri 
hem çok uzun hem de çok zor 
geçmektedir. 

Hümanist 
ideoleoji’nin önemi
Psikoloji okumuş birisinin 
eğitimi gereği olacaksa bir 
ideolojisi o da ’Hümanist ide-
oleoji’ olması gerekir derim. 
Bunun dışındakilerin tutumu-
nun ne olduğunu ne yaptığını 
yakından inceleyip ele almakta 
fayda var. Bazen bu meslekten 
olup da hümanist değerlere 
ters davranan ve ters tutum 
sergileyenler de var. Bir örnek 
verirsek; Yugoslavya iç sava-
şında savaş suçlusu olarak 
tarihe geçen ve yargılanan 
Radovan Karadziç’in bir psiki-
yatrist olduğunu hatırlatmak 
isterim. Kendisi Den Haag 
mahkemesinde yargılandı ve 
40 yıl hapis cezasına çaprtırıldı. 

Nasıl oluyor da hümanist 
değerler mesleklerini bir 
hekim olarak yapmışlar için, 
hipokrat yemini etmişler için 

ları vardır. Temel güven 
duyguları sarsılmış işkence 
mağduru insanlarının güve-
nini bir hekim olarak yeniden 
kazanmak kolay bir iş değil. 
Bu durumlarda terapide çok 
konuşmaktan ziyade sadece 
yaşanılanları dinlemek ve 
onların hikayelerinin şahidi 
olmak bile travma terapisinin 
önemli bir ayağını oluştur-
maktadır. Özellikle gelişimleri 
uygulanan baskılar ve zorba-
lıklarla kesintiye uğramış bu 
insanların daha çok desteğe 
ve dayanışmaya ihityaçları 
vardır. Ülkelerinden kaçmak 
zorunda kalmış işkence mağ-
durlarının empatiye, güven 
dolu bağa ve onların yaşa-
dıklarına samimi kulak veren 
mevcut birilerine ihtiyaçları 
daha çok olmaktadır. Yeniden 
güvenin inşaası hem mağdur 
için hem de bu işi meslek 
edinmiş uzman terapist için 

ilişkilerinde dahi bu bağlanma 
meselesi üzerinde konuşul-
ması gereken ayrı bir konu 
olarak önlerine gelmektedir. 

Başka insanlar ya da sistem 
tarafından travmaya uğratılmış 
ruhlar, bir taraftan çaresizlik 
duygusu, yalnızlık ve kaybol-
muşluk hissiyle boğuşurken, 
diğer taraftan, kendisinin 
bir zamanlar güçlü olduğu 
yönlerine/özelliklerine temas 
kuramamasına da sebep 
olmaktadır. Her şeyden daha 
belirgin olan ise, kimseye 
güvenememeleri, dış dünya ile 
bağ kurmalarını zorlaştırmak-
tadır. Hapisanelerde, gözal-
tında hekimlerin, psikolog ya 
da psikiyatristlerinde güvenini 
kaybedenler, kendilerine 
güvenli ortamda dahi uzatılan 
her ilacı (hapı) da almamaları 
da anlaşılır bir meseledir. Bir 
çoğu ilacın adını bilememekle 

yürüten terapistlerin travmaya 
uğramışlarla güven köprüsü 
kurarak, gelişimleri kesintiye 
uğramış mağdurlara yeni 
yollar açarak, onları güvenme-
ye cesaretlendirerek yaşamla 
bağlarını sağlıklı kurulmasına 
hizmet etmesi önemli bir 
adımdır. Mağdurlar daima 
uzanan samimi elleri bilirler 
ve tanırlar. Bundan dolayı da 
seçicidirler. 

Yüzyılımızın lanetli zorbalarının 
yaratmış olduğu tahribatı gide-
recek olanlar sadece hekimler 
ya da psikologlar değildir. Her 
meslekten duyarlı insanların 
insan haklarına sahip çıkarak 
insani değerlerin korunması 
için mücadele etmesi şarttır. 
Bundan dolayı ortak bir çatı 
altında yer alarak meselenin 
politik çözümünde de psiko-
loglara çok önemli görevler 
düşmektedir. 

bir anlam ve değer taşımaz? 
İşkencelerden geçirilmiş 
insanlara «işkence izine rast-
lanılmamıştır» raporları veren 
hekimler acaba mesleklerini 
hangi duygularla yapmakta-
dırlar? 

Psikoloji ve insan hakları bu 
anlamda iç içe geçmiş bir 
meseledir. Can havliyle evini 
ve yurdunu kaybetmiş in-
sanların korunmaya 
ihtiyaç-

kolay olmamaktadır. Birileri-
nin “insan vasfına“ bürünerek 
bozduğu sistemi/organizmayı 
yeniden düzeltmek hiçbir 
zaman kolay ve çabuk olmaz. 
Unutmayalım ki, travmanın 
en büyük sonucu bu insan-
ların bağlanma duygularının 
hasara uğramasıdır. Partner-
leriyle, çocuklarıyla, 
özel 

beraber, kendilerini mayıştı-
ran ve “mal“ gibi yapan ilacın 
rengini ve şeklini unutmaması 
da ayrı bir hafıza olarak hep 
karşılaştığımız bir durumdur. 

Mesleklerini insani değerlere 
sahip çıkarak yapan 
ve 

Başka insanlar ya da 
sistem tarafından travmaya uğra-

tılmış ruhlar, bir taraftan çaresizlik duygusu, 
yalnızlık ve kaybolmuşluk hissiyle boğuşurken, diğer 

taraftan, kendisinin bir zamanlar güçlü olduğu yönlerine/özelliklerine 
temas kuramamasına da sebep olmaktadır. 
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itibarı ile 0-9 yaş arası % 43, 
0-14 ise toplamda % 77). 

Özellikle ergenlik öncesin-
deki çocuklar için an-
ne-baba ayrılığı ne anlama 
gelmektedir? (Gençler 
üzerindeki durum başka bir 
yazının konusudur). Ayrılan 
anne-babaların çocukla-
rının mutlu olması müm-
kün müdür, yoksa ayrılık 
çocuklar için kaçınılmaz 
derin bir ruhsal yaralanma 
anlamına mı gelmekte-
dir? Birlikte yaşayan anne 
babaların çocuklarını mutlu 
ve sağlıklı, ayrılan anne ba-
baların çocuklarını mutsuz 
ve sorunlu olarak ayırmak 
doğru mudur? 

Her kültürde, her toplumsal 
yapıda ve her dönemde insan-
lığın en önemli sosyal kurumu 
olarak kabul edilen evlilik 
kurumunun son bulması hem 
kadın hem de erkek için büyük 
bir yıkıntı olduğunu kabul 
etmemiz gerekir. Boşanma ve 
ayrılmalar sonucunda çiftlerin 
yaşadığı stres, sosyal kopma, 
yalnızlaşma, maddi sorunlar, 
hukuksal çatışmalar, suçluluk 
duyguları bu yıkımın sonuçla-
rından sadece birkaçı. Yıllarca 
sürecek kavgalar, düşmanlıklar 
ise maalesef hiç de seyrek 
olmayan bu yıkımın yine seyrek 
olmayan diğer sonuçlarından.

Evli çiftler için kaçınılmaz 
olan bu yıkım çocuklar için 
ne anlama gelmektedir 
peki?

Ayrılık dönemlerinde 
çocukların yaşları 
1980’li yıllardan bugüne kadar 
yapılan İsviçre’deki istatistikler, 
ayrılma döneminde çocukların 
% 40 ile % 50 arasında değişen 
oranda 0-9 yaş aralığında, 
ergenlik öncesi ise toplamın 
(0-14 yaşı) % 70 ile % 80 
aralığında olduğunu 
gösteriyor (2016 yılı 

İsviçre’de 1970 yıllarda 6500 
civarında olan yıllık boşanma 
sayısı, özellikle 80’li yıllardan 
başlayarak hızla artmıştır. 
2000 yılında çıkan yeni boşan-
ma yasası ile boşanan çiftlerin 
sayısında ciddi bir düşme gö-
rülmüş olsa da, bu sayı 2010 
yılında 22.081’e kadar yüksel-
miştir. 2011 yılında yürürlüğe 
giren yeni bir düzenleme ile 
boşanmalar yeniden frenlen-
se de bu miktar son yıllarda 
16.000 üstünde görünüyor.

İsviçre Federasyonu İstatistik 
Dairesi verilerine göre, İsviç-
re’de 2016 yılında boşanan çift 
sayısı ise 17.000. Bu sayı bir yıl 
öncesine göre % 0.4 oranında 
artmış. Her ikisi de İsviçreli 
olan çiftlerde bu oran % 0.9, 
her ikisi de yabancı uyruklu 
çiftlerde % 0.8 artarken, biri 
İsviçreli biri yabancı uyruk-
lu çiftlerde boşanma oranı 
diğerlerinin tersine % 0.5 ora-
nında düşmüş görünmekte. 
Kurumun beklentilerine göre, 
bu eğilimin devam etmesi 
durumunda İsviçre’deki her 
beş evlilikten ikisinin (% 41.5) 
boşanma ile bitmesi kaçı-
nılmaz görünüyor. Bu oran 
Almanya’da bugün itibarı ile 
her iki çiftten birinin boşanmış 
olduğudur.
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% 40-50
İstatistikler ayrıl-
ma döneminde 
çocuklarıın %  40'ı 
veya 50'sinin 0-9 
yaş aralığında 
olduğunu göste-
riyor.

*Yazının başlığı Largo ve Czernin’in ‘Glückliche Scheidungskinder’ adlı kitabından gelmektedir.
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Bu sorulara bilimsel bir yanıt 
vermeden önce var olan bir 
gerçekliği dile getirmek 
gerekiyor; 70’li-80’li yıllara 
kadar ayrılmış olan anne-baba 
çocuklarına potansiyel birer 
suçlu olarak bakılması... Bu 
önyargı halen varlığını korusa 
da, artan oranda ayrılıklarla 
topluma daha fazla yayılan 
ayrılan ebeveyn ve onların 
çocukları sayesinde bu önyargı 
az da olsa yıkmıştır. Buna 
rağmen ayrılma dönemini 
yaşayan anne-babaların yoğun 
şekilde yaşadıkları en büyük 
korku, çocuklarının ayrılma 
sonucunda büyük bir felaket 
yaşayacağıdır.

Boşanma çocuklar 
için felaket midir, 
değil midir?
Boşanmış ebeveynlerin ço-
cukları üzerinde en kapsamlı 
olarak yapılan araştırmalar-
dan biri 1971 yılında Judith 
Wallerstein adlı Amerikalı bir 
psikolog tarafından yapmıştır. 
1971 yılında başlayan bu çalış-
mada, ayrılan anne-babaların 
çocuklarının yaşam gelişimleri 
25 yıl boyunca gözlemlenmiş-
tir. ‘Ayrılmış anne babaların 
mutsuz çocukları’ önyargısını 
yıllarca destekleyecek bu 

çalışmada Wallerstein, bo-
şanmaların çocuklar üzerinde 
silinmesi mümkün olmayan 
derin yaralar açtığı sonucuna 
varmıştır. Wallerstein, bu 
yaralar çocukluk dönemin-
de su yüzüne çıkmasa bile 
yetişkinlik döneminde ortaya 
çıkacağını iddia ederken, 
özellikle boşanma sonrası 
dönemin çocukların ruhsal 
dünyasını etkileyen en önemli 
dönem olduğunu belirtir.

Boşanmanın negatif etki-
lerine örnek olarak en çok 
gösterilen Wallerstein’ın 
çalışmasına karşı başka bir 
bulgu var mıdır?

Münih Üniversitesinden Alman 
araştırmacı Prof. Walper’ın 
uzmanlık alanlarından birini 
ayrılmış anne baba çocukları-
nın ruhsal durumları oluşturur. 
Walper ve çalışma grubu 
Wallerstein’in çalışmasında 
olduğu gibi ayrılmış anne 
baba çocuklarını uzun dönem 
gözlemlemiştir. Bu çalışma-
nın sonuçları, Wallerstein’ın 
çalışmasının tam tersine, 
boşanmış ebeveynlerin çocuk-
larının ayrılık döneminde stres 
yaşıyor olsalar da, uzun dö-
nemde kavgalı olarak yaşayan 

ebeveynlerin çocuklarından 
daha sağlıklı olduklarını ortaya 
koymuştur. Buna ek olarak, 
sorunsuz ‘normal’ olan ebe-
veyn çocukları ile aralarında 
psikolojik sağlık açısından bir 
fark da bulunmamıştır. 

Walper, aslolanın ebeveylerin 
boşanmalarının değil, asıl 
önemli olanın ebeveynlerin 
nasıl boşandıkları olduğunu 
dile getirir. Buna göre ayrılık 
döneminde aşırı kavgaların 
ve zor ayrılıkların çocuklar 
üzerinde derin olumsuz etkisi 
vardır. Diğer yandan Walper’a 
göre Wallerstein’ın bulgu-
ları, boşanmaların negatif 
etkilerine sıklıkla örnek olarak 
dile getirilse de, bugüne kadar 
hiçbir bir bilimsel çalışma 
tarafından teyit edilmemiştir. 
Tam tersine, birçok bilimsel 
çalışmanın bulguları Walper ile 
aynı yöndedir.

Kavga eden 
ebeveynler
Ayrılmaların çocuklar üzerin-
deki etkileri konusunda bilim-
sel çalışmalarda önde gelen 
isimlerden biri yine Amerikalı 
bir psikolog olan Mavis Hethe-
rington’dur. Wallerstein ile aynı 
yıllarda başlayan çalışmasında 
Hetherington, boşanan aileleri 

20 yıl boyunca izlemiştir. Çalış-
malarında 1400’e yakın aileyi 
gözlemlemiştir. Hethering-
ton’un çalışmasının belki de 
en önemli sonucu çocuklar 
için en büyük felaketin kavga 
eden ebeveynler olduğudur. 
Hetherington’a göre kavga 
eden ebeveynlerden daha 
beteri ise kavga eden ayrılmış 
ebeveynlerdir. Bu çalışmanın 
diğer sonuçları ise Walper’ın 
çalışmaları ile çok benzerdir: 
ayrılık yaşamış ailelerden ge-
len her dört çocuktan üçünün, 
normal ailelerin çocuklarından 
ne özel ilişkilerinde ne meslek 
yaşamlarında ne de herhangi 
başka bir alanda hiçbir farkla-
rının olmadığıdır. Tam tersine, 
Hetherington’un gözlemlerine 
göre sayıları hiç de az olmaya-
cak oranda birçok çocuğun ay-
rılma sayesinde açılıp, sağlıklı 
gelişmeye başlamasıdır. 

Peki ayrılmanın çocuklar 
üzerinde ki negatif etkisi 
nasıl açıklanmalıdır?

Ayrılmada 
koruyucu etken
Kabul etmek gerekir ki, 
boşanma süreci ebeveynler 
için nasıl ciddi bir stres ifade 

İsviçre'de boşanma ooranları
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bilinen isimlerden biri İsviçre’li 
çocuk doktoru ve araştırmacı 
Remo Largo’dur. Remo Largo, 
gazeteci Monika Czernin ile 
yazdığı ‘Ayrımış ebeveynlerin 
mutlu çocukları’ kitabında 
kendi bilgilerini toparlamaya 
çalışmıştır.

Çocuk gelişimi alanında yaz-
dığı kitaplarında da ihtiyaçlar 
teorisinin altını çizen Largo’ya 
göre, sağlıklı bir çocuk için asıl 
önemli olan ailenin ya da an-
ne-babanın yaşam biçimi değil 
çocuğun temel ihtiyaçlarının 
giderilip giderilmediğidir.

İnsanın en temel ihtiyaçlarının 
neler olduğu, en çok tanıdı-
ğımız Maslow ve diğer birçok 
psikolog tarafından araştırıl-
mıştır. Araştırmacıdan araş-
tırmacıya değişik isimler alan 
temel psikolog ihtiyaçların 
neler olduğu, Bern Üniversite-
si eski klinik psikologlarından 
Prof. Grawe tarafından dört 
ana başlık altında toplanmıştır: 

1) Bağ ve güven, 
2) olup bitenler hakkında 
farkındalık ve onları kontrol 
edebilmek, 
3) güçlü özdeğer duygusu ve 
4) yaşamdan keyf alabilmek. 

Largo’ya göre de aslolan 
ayrılık döneminde çocuğun bu 
dört temel ihtiyaçlarının gide-
rilmesinin sağlanmasıdır. 
Çiftlerin birlikte yaşayıp 
yaşamadıkları çocuk 
açısından ikincildir. 
Largo’ya göre ço-
cuklarının mutsuz 
olacağı korkusu ile 
mutsuz bir yaşamı 
devam ettirmek, 
çocuklar üzerinde 
olumlu bir etkide 

ediyorsa, bu durum çocuk 
için ebeveynlerden çok daha 
yüksek oranda kritik bir 
olaydır. Çocuğun son derece 
stresli olan bu dönemi sağ-
lıklı bir şekilde atlatabilmesi 
anne babaların bu dönemde 
nasıl davrandıkları ile birebir 
ilintilidir.

Wallerstein’in çalışmasının 
sonuçları daha güncel olan 
çalışmaların sonuçlarına 
tezat gibi görünüyor olsa da, 
yukardaki tüm çalışmaların 
altını çizdiği ortak tek nokta 
şudur; boşanma ve ayrılık dö-
neminde ve bunun sonrasında 
ebeveynlerin tavırlarının ne 
olduğu, çocuğun psikolojik 
gelişimin ana belirleyicisidir. 
Hetherington bunu, kavga 
eden ebeveynden daha beteri 
kavga eden ayrılmış ebeveyn 
olarak özetlerken, Peter 
Noack’a göre belirleyici olan 
ayrıldıktan sonra ebeveynlerin 
gençlerle ilgilenmesi, onların 
ihtiyaçlarını gidermesidir. 
Bütün bu çalışmaların diğer 
önemli bir ortak noktası ise, 
ayrılma döneminden sonra 
çocukla sağlıklı bir şekilde 
ilgilenen ebeveynden birinin 
varlığı (anne ya da babadan 
biri) çocuk için en koruyucu 
etkendir.

Ayrılmış ebeveynlerin 
mutlu çocukları: 
Çocuğu ve onun 
ihtiyaçlarını doğru 
anlamak

Çocukların ayrılık döneminden 
sonra mutlu kalabilmelerinin 

sırrını arayan en 

süre bekleme ile yaşayacakla-
rı stres artarken, diğer yandan 
ne olacağını bilmedikleri bir 
sürece girmiş olacaklardır 
(farkındalık ve kontrol). Son 
anda bildirmek ise onların 
farkındalık ve kontrol ihtiyacını 
derinden sarsacaktır. Bunun 
sonucunda ilişkilerde güven-
sizlik ve çaresizlik duygusunu 
perçinlersiniz (bağ ve güven). 
Anne baba ayrılsa da terk 
edilmeyeceklerini bilmeleri 
onları rahatlatacaktır (bağ ve 
güven), ve onlarla geçirece-
ğiniz keyifli zamanlar bunun 
işareti olacaktır (bağ, güven ve 
keyif almak).

Çocuklarınızın, siz artık 
sevmiyor olsanız da, hem 
annelerini hem babalarını 
sevdiğini ve her ikisine de 
ihtiyacı olduğunu unutmayın. 
Diğer ebeveyn hakkında kötü 
konuşmak, çocuğun ilerde 
geliştireceği bireysel ve sosyal 
kimliğinde derin yaralar açar 
(öz değer) ve onu istemediği 
bir çatışmaya iter. Öyle ki, 
özellikle gençler kendilerini 
diğer ebeveyne karşı yanına 
çekmeye çalışan ebeveynden 
uzak durmayı tercih ederler.

Ayrılma döneminde elinizdeki 
kaynaklar azalır. Bu yüzden 
eğer böyle bir dönem yaşıyor 
ya da böyle bir döneme 
giriyorsanız alacağınız hukuki 
yardımdan çok daha önemlisi 
hem kendi hem de çocukla-
rınızın sağlığını korumak ve 
ayrılık dönemini en az hasarla 
atlatabilmek için uzman yardı-
mını almanızdır.

bulunmayacaktır. Tam tersine 
zorunlu bir birliktelik ile çiftler, 
çocukların üzerlerine yayılmış 
stres ve sevgisizlik ortamında 
büyümelerine izin vermiş 
olacaktır.

Ayrılma döneminde birçok 
anne baba, çocuklarına onların 
anlamayacağı, onlarca ayrılma 
nedenleri sayarak farkında 
olmadan, belki de kendi suçlu-
luk duygularından kurtulmaya 
çalışırlar. Büyük aşklardan, 
onun bitiminden vb. bahset-
mek çocuk için çok şey ifade 
etmeyecektir. Nedenlerini 
açıklamayın, çünkü çocuk-
lar ilk gelişim döneminde 
yetişkinlerin sosyal dünyalarını 
anlamaktan uzaktırlar (aşk, 
evlilik vs.). 10 yaşından sonra 
ergenlik ile birlikte bunları 
anlayabilecek durumdadırlar. 

Onları ayrılık ile somut olarak 
nelerin beklediğini (olanların 
farkındalığı ihtiyacı), anne-ba-
balarının hep yanlarında 
olacağını ve onları seveceğini 
(bağ ve güven) bildirin. Onları 
kararlar sürecine dahil edin 
(nerde yaşamak istedikleri 
vb.), fikrini sorun (kontrol). 
Onların ihtiyacı sizin toplumsal 
kaygılarınız değildir. Çocukluk 
dönemindeki en temel ihtiyaç 
sevgi, bağ ve güvenliktir. Ay-
rılan ebeveynlerin birbirlerine 

yakın yerlerde otur-
maları, bu ihtiyacı 

gidermek için 
önemli bir 
özveri olabilir.

Onlara kara-
rınızı ne çok 

erken ne 
de çok geç 
bildirin. 
Uzun bir 

28 15 Kasım 2017 / Sayı 52



ROYAL DÖNER
HOLZWINGERTSTRASSE 42-44

8409 WINTERTHUR



Sa
na

t

30 15 Kasım 2017 / Sayı 52



Türkiye’de sergiler açan ve 
birçok sanatsal çalışmaya 
imza atan sanatçı, İsviçre’ye 
geliş sebebini şu sözlerle 
ifade ediyor; “Türkiye’de birkaç 
sergiye katıldım. Birkaç büyük 
projenin sanat ekibinde de yer 
aldım. En son, İstanbul Kadı-
köy’de arkadaşımla birlikte 
bir Sanat Merkezi kurmuştuk. 
Genel olarak, siyasi davalar-
dan başımı kaldırıp ciddi bir 
sanat projesini tamamlaya-
madım maalesef. Üzerimdeki 
siyasi baskılar artınca orayı 
bırakıp Avrupa’ya gelmek 
zorunda kaldım.“

Sanatçı, Türkiye’de bir dönem 
cezaevinde kaldığını ve 7,5 yıl 
hapis cezası istemi ile yargı-
landığını ifade edip uğradığı 
haksızlığı şöyle dillendiriyor; 
“Türkiye’de olaylara eleşti-
rel yaklaşan zeki beyinler 
istenmiyor. O dönem yüzlerce 
üniversite öğrencisi komik 
suçlamalarla tutuklanmıştı. 
Türkiye yargı sisteminde işler 
oldukça karışık. Mesela beni 
“terörist” olmakla suçlayan 
Hakim şu an “FETÖ’cü terörist“ 
iddiasıyla cezaevinde. Savcı da 
Avrupa’nın bir ülkesinde iltica 
etmiş durumda. Belki de şu an 
İsviçre’dedir. Bilmiyorum.“

Cantonale Bern Jura, burada 
her yıl yapılan önemli bir çağdaş 
sanat sergisi. Bern ve Jura 
kantonlarında bulunan şehir 
müzelerinde gerçekleşiyor. Bu 
sergiye başvururken, etrafım-
daki İsviçreli arkadaşlarım; “Çok 
zor, burada yaşayanlar bile bu 
sergiye aylarca hazırlanıyor” de-
mişlerdi. Başvuruların bitmesine 
birkaç saat kala başvuru yapma 
kararı aldım ve başvurdum.“ 

Sergiler hangi tarihlerde ve 
nerede olacak?

Çalışmalarım aynı anda Biel ve 
Langenthal’de bulunan

Sadece “Dünya” adlı gezegen 
üzerinde yaşayan bir insan 
oluyorum. Kendime, başkası-
nın bana söylediğinden daha 
az “mülteci” diyorum. Zaten 
bu hep böyle olmaz mı? Hep 
birileri birilerine “mülteci, 
sığınmacı, fakir, zengin, faşist 
vs.” der. Aslı şu; zamanlarda 
kendinizi nasıl hissettiğiniz ve 
pratiğiniz daha önemli oluyor. 
Kulaklığımı takıp bir süre 
Handel dinliyorum ve sadece 
insan olmanın önemi üzerinde 
düşünüyorum. 

Serdar Mutlu’nun resim ça-
lışmaları kısa sürede İsviçreli 
sanat çevrelerinin ilgisini çekti. 
Çalışmalarını burada da sergi-
leme olanağı bulan sanatçının 
eserleri “Cantonal Bern Jura 
2017” isimli İsviçre’nin en 
popüler resim sergilerinde yer 
ediniyor. Sanatçı bu sergiye 
katılımına dair şu bilgileri 
aktarıyor; “İsviçre’ye geldiğim 
ilk ay, Bern’deki küçük bir 
sergiye bir çalışmamla girme 
fırsatı bulmuştum. Başlangıç 
için fena sayılmazdı. Şimdi de 
“Cantonale Bern Jura 2017” ye 
seçildim.

 iki ayrı müzede sergilenecek. 
Biel’deki sergi, Kunsthaus 
Centre d'Art Pasquart’ta 3 
Aralık’ta, Langenthal‘deki 
Kunsthaus’da 7 Aralık’ta ola-
cak. Sergiler 14 Şubat’a kadar 
sürecek.

Bir mülteci olarak, buradaki 
çalışmalarınızda sizi motive 
eden, güç veren şey nedir?

Şu an cebimde Bern Kan-
tonu’nun verdiği “N” statü-
sünde bir kimlik var. Kağıda 
bakınca “mülteci, sığınmacı” 
yazıyor. Ama kağıdı cebime 
koyduktan sonra o iş bitiyor. 

Marmara 
Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi 
Bölümü mezunu 

olan Serdar Mutlu 
yaklaşık 5 aydır 

İsviçre’de yaşıyor. 
29 yaşında olan ve 
politik nedenlerle 

İsviçre’ye gelen 
Serdar Mutlu, şu an 

Bern Kantonu’nda 
bulunan bir mülteci 

kampında kalıyor.

Mülteciliğin 
zorluklarına ve 

kamp koşullarının 
olumsuzluklarına 
rağmen sanatsal 
çalışmalarından 
ödün vermeyen 

Mutlu, şu sıralar 
daha çok resim 

çalışmaları ile 
uğraşıyor.

Resim çalışmaları 
konusunda; 

“Son yıllarda 
yaşadıklarımı ve 

gözlemlediğim 
hayatları çizmek 

daha pratik 
oluyor.“ ifadelerini 

kullanan Mutlu, 
heykel, seramik 

gibi sanatsal 
çalışmalarda da 

yetkin olan bir isim. 
Sanatçı, üretimini 

sağlayacak bir 
atölye ortamının 

olmaması nedeni 
ile, bu sanat 

türlerini şimdilik 
geri planda tutuyor.
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rımdan çok İsviçreli arkadaşım 
var. Biraz İngilizcemle anla-
şabiliyoruz. Kamp dışındaki 
zamanımın yarısı onlarla 
geçiyor. Bu nedenle İsviçrelinin 
sanata bakış açısını az çok 
yakından gözlemleme şansı 
buldum. Ve bu bağlantılar sa-
yesinde birkaç genç sanatçıyla 
temas kurma fırsatım oldu. Bu 
koşullara rağmen bir şeyler 
yaptığımı duyduklarımda 
eleştiri oklarını hükümete yö-
neltiyorlar. Genç oldukları için 
çalışmaları da düzeni eleştiren 
çalışmalar oluyor. Bence bu 
gençler, devlet düzeninden 
sıkılmış İsviçrelilere derin bir 
nefes aldırıyor. 

Buradaki sanatsal anlayış 
ile Türkiye’deki sanatsal an-
layışı kıyasladığınızda neler 
söylemek istersiniz?

İsviçre’deki hareket alanım 
Türkiye’ye nazaran daha geniş. 
Burada kimse “çocuklar öldü-
rülmesin” dediği için terörist 
ilan edilmiyor. Bu nedenle 
sanatsal işler yaparken zih-
nimdeki politik gerçekliği daha 
rahat aktarabiliyorum. 

İsviçre’deki sanatsal çalış-
malara katkı sunacağınızı 
düşünüyor musunuz?

Elbette İsviçre’ye katkım ola-
cak. Uzak ülkelerden buraya 
gelmek zorunda olan herkesin 
katkısı olacak. Öncelikle bura-
nın kültürünü zenginleştiriyo-
ruz. Çocuklar dünyanın farklı 
ülkelerinden çocuklardan çok 
şey öğreniyor. Ortak bir top-
lumsal hafıza var ve bu hafıza 
çok renkli olmalı. Çok renkli 
oldukça demokratik uygarlık 

Şu aşamada ekonomik ola-
rak nasıl bir destek alıyor-
sunuz?

Kamptan haftalık 66 frank 
para alıyorum. Bununla bir 
hafta boyunca yemek yemem 
lazım. Ama eğer bir gün bir 
İsviçreli bana iltica talebinde 
bulunursa paramın yarısını 
paylaşabilirim. Veya böyle pa-
halı bir ülkede haftalık 66 frank 
ile nasıl geçinildiğini öğretebili-
rim. Finans Kapitalin merkezi-
ne dışardan gelince “ekonomi 
uzmanı” olunabiliyor. 

Mülteci bir sanatçı olarak ne 
tür zorluklar yaşıyorsunuz?

Toprağından kopan bir çiçeği 
başka bir toprağa koyun, 
çiçeğin o zorlukları atlatıp yeni 
toprağa kök salma hızı öz 
gücüyle doğru orantılıdır. Çiçek 
güçsüzse solup gidiyor. Bunun 
dışında daha farklı engeller 
oluyor. Örneğin, zorluklar-
la mücadele edebileceğim 
alanlara ulaşabilmek için 
tren bileti almam gerekiyor. 
Aarwangen’daki kamptan 
çıkıp Bern’deki atölyeye gelip 
dönmek istediğimde yakla-
şık 50 Franka bilet almam 
gerekiyor. Geriye ne kalıyor? 
Bir hafta boyunca kamptaki 
yiyeceğimi satın almam için 
16 frank. Maalesef ki, maddi 
ve manevi koşullar insanın 
enerjisi düşürüyor. Sanattan 
güç almak zorundayım. 

Kısa sürede buradaki sanat 
çevresi ile ilişkilendiniz. 
İlk etapta size yaklaşımlar 
nasıldı?

Burada Türkiyeli arkadaşla-
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gelişiyor. Zaten tarih boyunca 
Batı Doğu’dan beslendi, Doğu 
da Batı’dan. Avrupa’nın Sanatı, 
mimarisi vs Mezopotamya 
kökenli. Temelini Doğu uygar-
lıklarından almış. Bunu küçük 
çocuklar bile bilir. Ama salt 
bilgi barışı getirmiyor.

İsviçre’deki sanatsal işleyişe 
nasıl bakıyorsunuz?

İsviçre’deki sanat anlayışı 
ve sanatçıların karakteristik 
yapıları Türkiye’den farklı 
olabilir ancak burada da maddi 
zorluklardan ve hükümetin 
sanatçıya gereken maddi des-
teği sağlamadığından şikayet 
ediliyor. Tabi Türkiye’de farklı 
dinamikler var. Bir resim, bir 
heykel, bir müzik yaptığın için 
“terörist” damgası ile yıllarca 
cezaevinde tutulabiliyorsunuz. 

Kendi coğrafyanızdan kopu-
şu, sanatsal boyutu ile nasıl 
ifade ederdiniz?

Sürgüne attığım ilk adımdan 
itibaren aklıma sanat ve edebi-
yat geldi. Daha sonra gördüm 
ki, ülkesinden göç etmek 
zorunda kalan çoğu insan aynı 
şeyi düşünmüş. Hemen her 
politik göçmen, yaşadıklarını 
yazıp çizmek istiyor. Müziğe 
kitaba dönüştürmek istiyor. 
Hemen herkes; “hayatımı 
yazsam, roman olur” diyor. 
Veya şarkı besteliyor, ufaktan 
resim falan yapıyor. Fakat 
devamı yok. Zamanında daha 
taze olmuş acılar zamanla 
unutuluyor belki de. Veya artık 
yüzleşmek istenmiyor. Yaz 
kardeşim, tutan yok ki. Neden 
acı çeken toplumlar yaşadık-
larını belgeleme gücünü kulla-

namıyorlar ki? Böyle yaparak, 
insanlık tarihini yazma işini bu 
tarihi derinden yaşamayanla-
rın eline bırakıyoruz. 

Bir sanatçı olarak ülkeniz-
den kopuş ne ifade ediyor? 
Duygularınız nelerdir?

Umudu koruyup yaşama 
yüksek bir enerji ile devam 
etmeye çalışıyorum. Onlar 
bana silah doğrulttu, kelepçe 
takıp cezaevine kapattı. Bunun 
rövanşını bir “sanat türü” ile 
alabileceğimi düşünüyorum. 

Bu kopuş durumu duygusal 
boyutu ile sanatınıza yansı-
yabilir mi?

Yaşadığım topraktan kopuş 
travmatikti. “Öyle deme, 
belki ortam düzelir dönersin” 
tesellilerini bir kenara bırakıp 
benden 15-20 yıl önce gelmiş 
insanları görünce, bir daha 
doğduğum yere geri döneme-
yeceğim hissiyatı ağır basıyor. 
Umutsuz değilim ama bu 
kadar dramatik yaşayarak 
üretimime zarar vermeme-
liyim. 

Buraya dair plan ve proje-
leriniz nelerdir? İleride ne 
yapmak istiyorsunuz?

Burada üniversiteye devam 
etmek istiyorum. Kaldığım 
kamp bana Türkiye’deki ceza-
evini hatırlattığı için kampta 
kaldığım sürece sanata 
odaklanamıyorum ama yine 
de imkanlarım el verdiğince 
sanatsal projelerimi geliştir-
meye çalışacağım. 
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Okulu’nun sosyologları, 
göçmenlerin 3. kuşaktan sonra 
gönüllü asimilasyona doğru 
evrimleştikleri tespitini yaparak 
bu atasözün geçerliliğini biraz 
da olsa doğruluyorlar. 

Acaba diğer milletlerden 
göçmenler de, İsviçre’nin 
en eski göçmen grubu olan 
İtalyanlarla aynı kaderi 
paylaşabilecekler mi? 

Örneğin siyah Afrikalı Hıristiyan 
göçmenler, Katolik İtalyan veya 
İspanyol göçmenler kendilerini 
İsviçre toplumunun melez 
dokusuna ait hissedebilecekler 
mi? 

Müslüman göçmenlerin 
dini-kültürel değerleri birlikte 
yaşamın önünde önemli bir 
engel olarak mı algılanacak, 
yoksa İslam İsviçre toplumunun 
doğal bir parçası mı olacak? 

Müslümanların üçte birinin 
kendi vatandaşı olduğu bir 
ortamda İsviçre, İslam dinine 
nasıl bir toplumsal statü 
verecek? 

İşin varsa ne mutlu 
sana, fazla bir şey 
isteme...
1980’lerin başlarına kadar 
İsviçre, göçmenlerin işlevini 
sadece iş ve çalışma sürecinde 
görmekteydi. Çalışmak için 
“hoş gelen” göçmenler, iş 
dünyasının onlarsız olmazsa 
olmaz parçasıydılar. Sosyal 
alanda ise bir “problem” 
olarak algılanırlardı ve gizli 
ırkçılığa maruz kalırlardı. 
Alexander J. Seiler’in 1964 
yapımı belgesel filmi “Siamo 
Italiani – Die Italiener” 500 bin 
İtalyan göçmenin İsviçreliler 
tarafından nasıl insan 
yerine konulmadıklarının 
tanıklıklarıyla doludur. Gariptir 
ki, yarım asır sonra İsviçrelilerle 
İtalyan göçmenler birbirlerine 
iyice karıştılar; İsviçreliler biraz 
İtalyanlaştılar, İtalyanlar da 
biraz İsviçrelileştiler. “Atı atın 
yanına bağla ya huyundan 
ya tüyünden...”. Amerika’da 
göçmenler üzerine yaptıkları 
çalışmalarla tanınan Chicago 

İs
vi

çr
e

“İş gücü çağırdık, 
ve insanlar geldi”. 

İsviçreli hümanist 
yazar Max Frisch’in 
1965 yılında söyle-
diği bu söz sadece 
dönemin sezonluk 
isçilerinin yaşam 
koşullarına dikkat 
çekmiyordu, on 
yıllar sonrasının en 
can alıcı noktasına 
da işaret ediyordu; 
Birlikte Yaşamak. 

Bülent Kaya
Siyaset Bilimci ve Araştırmacı

bkaya@sunrise.ch
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Yavaş yavaş adımlarla açılım: 
bir İsviçre klasiği
İsviçre toplumu birçok göçmen grubu 
ve aidiyet çeşitliliğini içinde barındırıyor; 
10’dan fazla dini topluluk, 190’dan fazla 
milletten insan yaşıyor İsviçre’de. Geç de 
olsa 80’li yıllar öncesine egemen göçmen 
algısında (sadece iş gücü) belli bir reviz-
yona gitmek zorunda kalan İsviçre için 
bu toplumsal çeşitlilik, ortak yaşam açı-
sından şüphesiz bir zenginlik ama, bir o 
kadar da büyük bir bahis oluşturmakta-
dır. Zira göç kaynaklı dini, kültürel, dilsel 
ve yaşam stili gibi farklılıklar hem dikey 
hem de yatay olarak İsviçre toplumunu 
derinleştiriyor. Toplumu ve kurumlarını 
bu yeni dinamiğe adaptasyona zorluyor. 

Sosyolojik olarak “yabancı-yerli” ekseni-
nin önemini yitirdiği, göç sonrası, melez 
ve aşırı heterojen bir topluma doğru 
evrimleşen İsviçre, kurumsal açıdan da 
kendini açma ve yenileme sürecine yavaş 
ama pragmatik bir şekilde girmiş oldu. 
Henüz yeterli düzeyde olmazsa da birçok 
kurum bünyesinde farklılıkların idaresi 
pratiğine yöneliyor, kurum personelinin 
toplumsal farklıkları yansıtması yönünde 
önlemler alıyor. 

İlginçtir ki, 1980’li yıllarda İsviçreli 
siyasi partiler bizleri şenliklerinde döner 
yapmak için çağırırlardı, şimdi ise seçim 
listelerinde veya komisyonlarında yer 
almamız için çağırıyorlar. Bu örneği 
başka alanlarda çoğaltabilmek müm-
kün. Bunlar küçümsenemeyecek ama 
bugünden yarına da hemen her tarafta 
birden gerçekleşmeyecek birer açılım 
adımlarıdır. Yani karşılıklı etkileşim bir 
süreç olarak hem biz göçmenleri hem 

de İsviçrelileri değiştiriyor. Bu dinamiği 
görmemezlikten gelmek her iki tarafa da 
yapılacak büyük bir haksızlık olur. Ne var 
ki, süreç yavaş işliyor - İsviçre’de işler ge-
nellikle böyle ilerlese de- üstelikte hiçbir 
şey güllük gülistanlık ta değil.

İsviçre toplumunda yabancı 
algısı “İsviçre’de Birlikte Ya-
şamak” anketinin sonuçları
Sosyolojik araştırmalar bir toplumun 
farklılıklar karşısındaki tavrını bu top-
lumun farklılıkların varlığından kendini 
ne kadar rahatsız hissedip etmediği, 
farklılıklara karşı hoşgörü, tolerans, ay-
rımcılık ve ırkçılık düzeyinin hangi boyutta 
olduğuyla açıklar. 

İsviçre İstatistik Dairesi 2016 yılında ger-
çekleştirilen “İsviçre’de Birlikte Yaşamak” 
adlı anketin sonuçlarını geçtiğimiz ay 
açıkladı. Bu ankete göre toplumun %36’sı 
milliyetinden, dininden veya derisinin 
renginden dolayı farklı olan insanların 
varlığından rahatsızlık duyduğunu, göç-
menlerin iş bulma olanakları azaldığında 
ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini 
düşünüyor. Yabancıların varlığından 

dolayı kendisini tehdit altında hisseden-
lerin oranı ise hayli düşük (%16). Ama 
büyük bir çoğunluk göçmenlerin daha 
fazla haklara sahip olması gerektiği 
görüşünde. Örneğin aile birleşimi (%60) 
ve ikinci kuşağa vatandaşlığın doğuştan 
tanınması (%56) konularında. Politik 
haklar alanında ise toplum yarı yarıya 
bölünmüş durumda. Bunda şaşıracak 
bir şey yok, zira İsviçrelilerin algısında 
doğrudan demokrasinin nimetlerinden 
yararlanmak - seçimlerin dışında, inisi-
yatif ve referandumlarda oy kullanmak 
- vatandaş olmakla vatandaş olmamanın 
da sınırın belirliyor. 

Anket, 11 Eylül 2001 kule saldırılarından 
sonra göçmenlerin ağırlıkla güvenlikçi 
perspektifle algılanmasının hala devam 
ettiğini gösteriyor. Ankete katılanların 
%65’i yabancıların “güvenlik sorunu” 
oluşturduklarını düşünüyor. Toplumda 
yabancı algısı artık eskiden olduğu gibi 
iş eksenli değil. Yeni algının referansını 
“yerlilerin işlerini ellerinden alan yaban-
cılar” oluşturmuyor. Zira toplumun %68’i 
yabancıları işsizliğin potansiyel artma-
sından temel sorumlu tutmanın doğru 
olmadığını düşünüyor. 

İsviçre İstatistik Dairesi'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği "İsviçre'de 
Birlikte Yaşamak" adlı anketin sonuçlarına göre toplumun yüzde 
36'sı milliyetinden, dininden veya derisinin renginden dolayı farklı 
olan insanların varlığından rahatsızlık duyduğunu düşünüyor.
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olumsuz sonuçları olabilir. Nitekim diya-
loglarda ciddiye alınmama gibi bir duygu, 
ayrımcılığın sağlık üzerine olan olumsuz 
etkilerinin yanında, ayrımcılığa maruz 
kalan insanlarda kendi içlerine kapanma 
ve etkileşim süreçlerinden geri çekilme 
gibi bir tavrın gelişmesine neden olabilir. 

İsviçre toplumu pragmatik yaklaşımı 
sayesinde, uyum politikasında politik 
çok kültürlülük gibi uç politikalar ve 
ideolojilerin arasına sıkıştırılmış bir uyum 
tartışması tuzağına düşmedi. Göçmenleri 
ile bir arada yaşamayı göreceli olarak 
belli bir çizgiye oturtabilmiş nadir Avrupa 
ülkelerinden birisidir İsviçre. Sosyal ve 
mekânsal alanda gettolaşma ve marji-
nalleşme yok denecek kadar nadirdir. Bu 
olgu anketlerde de okunabiliniyor. Ankete 
katılanların %56’sı göçmenlerle birlikte 
yaşamın sorunsuz olduğunu düşünüyor. 

Tabii ki birlikte yaşam sorunu sadece İs-
viçrelileri ilgilendiren bir konu değil, aynı 
zamanda göçmenlerin de bir sorunudur. 
Her birey gibi göçmen topluluklarının 
kendileri de birlikte yaşamı nasıl algıla-
dıkları üzerine düşünmeleri gerekiyor. Bu 
düşünme eyleminin kalkış noktasını şu 
ana kadar olan kazanımlar oluşturabilir. 

Unutmayalım ki, birlikte yaşam istek ve ira-
desine sahip olmak için yasaya falan ihtiyaç 
yok. İşe önce buradan başlamak gerekir. 
Bundan ötesi hiç bitmeyecek eşit haklar 
mücadelesinin önemli ayrıntı kısmıdır. 

kaldığını belirtiyor. Milliyetinden dolayı ay-
rımcılığa maruz kalma %54 ile en önemli 
ayrımcılık nedenini oluşturmaktadır ve iş 
piyasası %46 ile ayrımcılığın uygulandığı 
en önemli alan olarak öne çıkmaktadır. 

Bu sonuçlar, iş piyasasında milliyet ba-
zında ayrımcılığın önemi konusunda 2003 
yılında yaptığımız bir araştırmanın sonuç-
larını, yaklaşık 15 yıl sonra teyit ediyor. 
Göçmenler bu konuda alınan önlemlerin 
yeterli olmadığını dillendirmekte haklılar. 
Avrupa çapında yapılan karşılaştırmalı 
araştırmaların sonuçları da –örneğin 
MIPEX indeksinde- İsviçre'nin ayrımcılık 
ve ırkçılıkla mücadele önlemlerini yetersiz 
bulmaktadır. Avrupa Konseyi gibi bazı 
kuruluşlar da İsviçre Ceza Kanunu’nun 
216bis maddesinin ırkçılıkla ve ayrımcılıkla 
mücadelede yeterli olmadığını her rapo-
runda belirtmektedir. İlginçtir ki, ankete 
katılanların önemli bir çoğunluğu (%66) 
ırkçılığı en önemli sosyal problem olarak 
görmekte. %34’ün aksine çoğunluk, bu 
alanda var olan önlemlerin yeterli oldu-
ğunu belirtmektedir. Bu yaklaşım İsviçre 
Hükümeti’nin resmi anlayışıyla çakışıyor. 

Ankete katılanlar iş piyasasından sonra 
ayrımcılığın uygulandığı en önemli alan 
olarak tartışma alanını belirtmekteler. 
Bir önceki makalemizde bu durumdan 
bir çok göçmenin yakındığından söz 
etmiştik. İlk kez istatistiklere yansıyan bu 
ayrımcılık durumu sosyal yaşamda ciddi 

Müslüman algısı eşittir 
en büyük sosyal tansiyon
Anketin incelediği üç gruptan Müslüman-
lar en güçlü sosyal tansiyon nedeni olan 
grup olarak algılanıyor. Negatif özellikler 
sorulduğunda, ankete katılanların %17’si 
Müslümanları, %12’si Yahudileri, %8’i 
ise Siyah Afrikalıları işaret etmekteler. 
Müslümanlar %14 gibi bir oranla ankete 
katılanların en çok karşı oldukları grupla-
rın başında geliyor. İkinci sırayı ise %10’la 
Siyah Afrikalılar oluşturuyor. İsviçre top-
lumu, Müslüman olarak gördüğü herkesi 
belli bir İslam algısı ile özdeşleştirmeyip, 
onların İslam dini ile ilişkilerinin çeşitli-
liğini dikkate aldığını söyleyebiliriz. Zira 
toplumda İslam'a duyulan kuşku (%33) 
Müslümanları istememek duygusundan 
daha güçlü (%17).

Ayrımcılık ve ırkçılık: 
endişe verici sosyal bir 
gerçeklik
Irkçılık ve ayrımcılık göçmenlerin en 
çok yakındıkları, bazen de abartılı bir 
şekilde her şeyin tek sorumlusu olarak 
gördükleri önemli bir problemdir. İsviçre 
toplumu açısından da kabullenilmesi zor, 
bazen de abartılı bir şekilde varlığı kü-
çümsenir. Ankete katılanların %27’si bir 
gruba aidiyetlerinden dolayı son beş yıl 
içerisinde en az bir tip ayrımcılığa maruz 

Kesinlikle hemfikirim  Hemfikirim  Kesinlikle zıt fikirdeyim  Zıt fikirdeyim

İsviçre toplumunda yabancı algısıYabancılar

Dışarda kendimi güvende hissetmememe neden oluyorlar

Çocukları çocuklarımızın okulda iyi eğitim almasına engel

İşsizliğin artmasından sorumludurlar

Yerlilerin yapmak istemedikleri işleri yapıyorlar 

Sosyal hakları suistimal ediyorlar

Ekonominin ve sosyal sistemin finansmanı için gerekli

İş olmadığı zaman geri gönderilmeli

Aile birleşimi hakkına sahip olmalı

2. kuşak vatandaşlığı doğuştan elde etmeli

Daha geniş politik haklara sahip olmalı
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Z
encefil, gribal enfek-
siyonlara ve soğuk 
algınlığına karşı en 
çok önerdiğim be-

sinlerden biri. Üst solunum 
yolları enfeksiyonlarında aktif 
kullanılan zencefil, hastalıklara 
karşı vücudu koruyacak doğal 
ve mucizevi bitkidir. Zencefil 
(Zingiber officinale Roscoe, 
Zingiberaceae) Güney Asya'da 
doğal olarak yetişen çok yıllık 
bir bitki olup, pembe çiçekleri 
ile orkideye benzer. Günü-
müzde Çin, Hindistan, Nijerya, 
Avustralya, Jamaika ve Hai-
ti'de de kültürü yapılmaktadır. 
Dünya üretiminin büyük bir 
kısmını ise Çin ve Hindistan 
sağlıyor. 

Alternatif tıbbın en önemli des-
tekçilerinden biri diyebileceği-
miz zencefil birçok hastalığa 
karşı olumlu sonuçlar veriyor. 

yakalanma riskini azaltabilir-
siniz. Zencefil, bal, karabiber 
üçlüsü ise bağışıklığınızı 
destekleyecek, oldukça yararlı 
karışımdır.

Hamilelikte gö-
rülen bulantılar, 
taşıt tutması 
nedeniyle 
yaşanan mide 

bulantısı ve kemoterapiden 
kaynaklanan bulantılarda 
etkili ve güvenli olduğu 
görülmektedir. Kemoterapi 
hastalarında zencefil, bulantı 
semptomlarında % 40 azaltma 
sağlamaktadır. Günlük 4 gram 
zencefil kullanımı geçilmeme-
lidir. Hamile kadınlarda da 4 
günden fazla olmamak kay-
dıyla günlük 1 gram zencefil 
tüketiminin mide bulantısı ve 
kusma şikayetlerini azalttığı 
görülmüştür. Ayrıca gebeliğin 

oldukça etkili olan zencefil, 
vücut ısısının artmasını ve 
terlemeyi sağlar. Böylece 
toksinlerin vücuttan atılması 
doğal yollarla sağlanmış 
olur. Özellikle üst solunum 
yolları enfeksiyonlarının yaygın 
olarak görüldüğü kış aylarında 
düzenli olarak zencefil tüke-
terek bağışıklık sisteminizi 
güçlendirebilir ve hastalıklara 

Zencefilin sağlığımıza faydaları 
şöyle sıralanabilir:

Taze zencefil, 
B6 vitamini, 
C vitamini, 

Kalsiyum, Demir, Magnezyum, 
Fosfor, Potasyum, Manganez 
ve Lif açısından yüksek besin 
değerlerine sahiptir. Soğuk 
algınlığı ve gribin tedavisinde 
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Dyt. Berna Danacı
bernacoban@diettime.com.tr

Kışın gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte 
bağışıklığımız zayıflamaya başladı. Bu nedenle 
sizi mucizevi zencefille bir kez daha tanıştırmak 
istedim. 

Bağışıklık 
sistemini 
güçlendirir

Bulantılara 
karşı 
antiemetik 
etki 
gösterir



son aylarında kasılmaları 
arttırma riskine karşı kullanıl-
mamalıdır.

Zencefil, bilinen 
en güçlü an-
ti-enflamatuvar 

maddeleri içerdiğinden dolayı 
doğal ve çok güçlü bir ağrı 
kesicidir. Migren ağrılarını 
hafifletir. Bir atak sırasında 
bir parça zencefil tüketmek 
ağrılarınızı azaltacaktır. Yapılan 
bir çalışmaya göre migren 
atağı sırasında zencefil tozu 
alan katılımcılar ağrı giderici 
etkilerini hissetmişlerdir. 
Migren ilaçlarına benzer etki 
oluşturduğu gözlenmiştir. 
Egzersize bağlı kas ağrılarını 
azaltır. Yapılan bir çalışmada 
74 gönüllüye günlük zencefil 
takviyesi verilmesi sonucunda 
egzersize bağlı kas ağrılarında 
% 25 oranında azalma kayde-
dilmiştir. Regl ağrılarına karşı 
da olumlu sonuçları vardır. 
Osteoartirite (kireçlenme) 

karşı tedaviye yardımcı etkisi 
vardır.

Yumurtalık 
kanseri 
tedavisinde 
tüketildiğin-
de kanser 

hücrelerinin küçülmesine 
hatta yok olmasına dahi neden 
olabilmektedir. Kolon kanseri-
ne karşı da kanserli hücrelerin 
hızlı büyümesini engellediği 
görülmüştür. Ancak her 
koşulda takip eden doktorun 
bilgisi dahilinde kullanılmalıdır. 
Hiperkolestrolemiyi engeller, 
damar tıkanıklığını azaltır, felç 
riskini ve kötü kolesterolü 
(LDL) düşürür

Lipid profilini iyileştirdiği, 
leptin ve insülin seviyelerini 
ise arttırdığı araştırmalar-
la ispatlanmıştır. Yani kan 
şekerini dengeler ve tokluk 
hissini arttırır. Bu nedenle kilo 
vermeye de yardımcıdır.

Zencefil, 
nefes alıp 
vermeyi 
kolaylaştırır. 

Bunun dışında sakinleştirici 
etkisi vardır. Hafızayı güçlen-
dirir ve gasrointestinal sistemi 
olumlu etkiler.

Zencefilden yeterince fayda-
lanmak için sıklıkla tazesini 
tercih edin. Yumru şeklindeki, 
patatese benzer bir gövdeye 
sahip olan zencefilin kabukla-
rını soyup, rendeleyerek veya 
dilimleyerek bitki çaylarınıza 
ilave edebilir, yoğurda karış-
tırabilir veya yemeklerinize 
ekleyerek pişirebilirsiniz. Daha 
uzun ömürlü kullanılabilmesi 
için derin dondurucuda sakla-
yabilirsiniz.

Zencefilin tüketilmesi sırasın-
da dikkat edilmesi gerekenler 
ise şöyledir.

- Günlük 4 gr’dan fazla 
kullanılmamalıdır. 

- Asla 2 yaşından küçük 

çocuklara verilmeme-
lidir. 2 yaş üstünde ise, 
yetişkinlerin tüketmesi 
gereken miktarın 1/3’ü 
kadar olmalıdır.

- Kan pıhtılaşma problemi 
olanlar dikkatli kullan-
malıdır. Aspirin veya kan 
sulandırıcı gibi ilaçlarla 
zencefil kesinlikle tüketil-
memelidir.

- Düşük tansiyonu olanların 
ve yüksek tansiyon ilacı 
kullananların zence-
fil takviyesi kullanmaları, 
tansiyonun normalden çok 
daha fazla düşmesine yol 
açabilir.

- Mide yanması, gaz ve ishal 
çok nadir görülen yan 
etkileridir.

Sağlıklı beslenme, yeterli ve 
dengeli beslenme ile ifade edi-
lir. İdeal miktarda, diyetisyen 
ve doktor takibiyle alternatif 
bitkisel çözümler tercih 
edilebilir.

 

info@ mozaikgmbh.com
www.mozaikgmbh.com

Tel  : +41 (0) 62 926 50 40
Faks  : +41 (0) 62 926 50 47

Mozaik GmbH / Schlossacker 1
4853 Murgenthal 

Kolorektal ve 
yumurtalık 
kanserlerine 
karşı 
korucudur

Astım 
hastalarında 
solunumu 
düzenler

Ağrı ve 
iltihabı 
azaltır
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Bizim Hikâyemiz’in bu ayki konukları 
Gönül-Salman Akgül çifti.

B
uraya ilk olarak Salman Akgül geliyor. 1970 yılında İsviç-
re’ye gelen Akgül, buraya geldiğinde 28 yaşında olduğunu 
söylüyor. Sivas’ın Tokuş Köyü’nden olan Salman Akgül, 
Alevilik inancında önemli bir yeri olan Hubyar Ocağı’ndan. 

Çevresinde Salman Dede olarak tanınan Akgül, Alevilik felsefesini 
yaşayan ve dillendiren isimlerden biri.

Gönül Akgül’ün İsviçre’ye geliş tarihi ise 1973. Eşinden 3 yıl sonra 
gelmesinin temel nedeni, Salman Akgül’ün oturum almak ve eşini 
getirmek için 3 yıl çalışmış olma zorunluluğunun bulunması. 3 
çocuk ve 3 torun sahibi olan Akgül çifti şu sıralar emekliliklerinin 
tadını çıkarıyor.

İsviçre’ye geliş hikâyesini Salman Akgül anlatıyor; “...Biz o zaman-
lar köyde, koyun-kuzu besler satardık. Durumumuz iyiydi ama mal-
cılıktan birşey kalmıyordu bize. Buraya ilk olarak amca çocuklarım 
geldi. Amca çocuklarım buraya istek yaptılar beni. O sıra askerden 
yeni gelmiştim. Atladım geldim tabi. Gelişimiz bayağı bir zor oldu. 
Uzun bir yolculuktu. Gelir gelmez hemen sağlık kontrollerinden 
geçirdiler bizi. O zaman gelenlerin kalıcı oturum almaları için 3 yıl 
mecburi çalışmaları gerekiyordu. İlk geldiğim zamanlarda Win-
terthur’un bir köyü olan Fehraltorf’ta bulunan bir bahçe düzenleme 
firmasında işe başladım. Sabah saat 7’den akşam 7’ye kadar çalı-
şırdık. Sonra St. Gallen’de bulunan bir tekstil-dokuma fabrikasında 
çalışmaya başladım.“

1967’de evlenen ve 50 yıllık bir evliliğe 
imza atan çift, ömürlerinin büyük bir bölü-
münü İsviçre’de geçirdiler.
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 İlk geldiğiniz zamanlarda 
sorun yaşadınız mı?

İlk zamanlarda dil sorunumuz 
vardı. O zaman çok zorlandık. 
3 yıl eşimi getiremedim. Süre 
tamamlanınca o da geldi bura-
ya. Bir süre sonra o da tekstil 
firmasında benimle birlikte 
çalışmaya başladı. 

 O dönemdeki ortama dair 
gözlemlerinizi aktarabilir 
misiniz?

O zamanlar Winterthur’da Tür-
kiye’den gelen çok insan vardı. 
Sulzer’de, Ritter’da çalışıyordu 
hepsi. Keterer diye bir adam 
vardı burada. Türkiye’den 
Sulzer firması için eğitimli, 
meslek sahibi çok adam 
getirdi o. Almanya’ya iş için 
gönderilen nitelikli eleman-
ları bile alıp buraya getirirdi. 
İsviçre’nin durumu çok iyiydi. 
Güven çok vardı. 

Daha sonrasında yabancılar 
çoğalmaya başlayınca buranın 
çehresi değişmeye başladı. 
Özellikle hastalık ve sigortalar 
konusunda çok suistimaller 
yaptılar, kullandılar. Mesela, 
başkasının hastalık belgelerini 
getirip hastalık parası alıyor-
lardı. Sahte belgelerle malulen 
emekli olan çok oldu. Burada 
ticaret yapan 3-4 Türk vardı 
sadece. Türkiye’den paralar 
getirirlerdi buraya. Gerisi işçiydi 
hep. Sonra Türkeş’in adamları 
gelmeye başladı. O zaman çok 
kaçak adam geldi onlardan. 
1980 darbesinden sonra da 
ilticacılar çoğalmaya başladı.

50 YILLIK EVLİLİK
Burada sözü Gönül Akgül’e 
veriyoruz. Gönül Akgül ilk 
etapta şunları anlatıyor; 
“1967’de evlendik. Eşim buraya 
geldiğinde 2 çocuğumuz vardı. 
O geldikten 3 yıl sonra, 1973’te 
de ben geldim.“ 

 Bir kadın ve anne olarak 
burada zorluklar yaşadınız 
mı?

Pek zorluk yaşamadım doğ-
rusu. Gelir gelmez hemen işe 
başladım. Anladığımız bir işti 
zaten. Köydeyken halı-kilim 
dokurdum. Ondan dolayı bu 
alanı tanıyordum. Vardiyalı 
çalışıyorduk bir de. Gece eşim 
çalışıyordu gündüz de ben. 
Çocuklara dönüşümlü bakı-
yorduk. Evimiz fabrikaya çok 
yakındı. Hiç zorluk çekmedik. 
23 sene boyunca eşimle aynı 
fabrikada bu şekilde çalıştık.

 Çocukların eğitimlerinde 
aksama olmadı mı?

Çocukların okullarında da 
sorun olmadı pek. İyi okudu 
çocuklar. Buranın kurallarına 
dikkat ettiniz mi hiç sorun 
olmuyor. Onu anladık. 

EMEKLİLİK
Akgül çifti 2005 yılından bu 
yana emekliler. Emeklilikten 
sonra Türkiye’ye daha sık 
gider olmuşlar. Yılın 5-6 ayını 
Türkiye’de geçiriyorlar artık.

 Salman Bey, 47 yıldır bu-
radasınız. Burada olmaktan 
dolayı mutlu musunuz?

Mutluyum, orada bu durum-
da olamazdık. Çocuklarımız 
buradaki gibi eğitim alamaz, 
yükselemezlerdi. 2 kızım bir 
oğlum var. Her üçü de eko-
nomi üzerine okudular. Onlar 
için çok iyi oldu. Yapamazdık 
orada. Burada kötü anlamda 
hiçbir şeyle karşılaşmadık. 
Kendi adıma burada olduğum 
için memnunum. 

 Geri dönmeyi düşündü-
nüz mü hiç?

47 yıl önce bir arkadaşımla 
birlikte gelmiştim buraya. 50 

biner frank biriktirip dönecek-
tik ama olmadı. O biriktirip 
döndü, ben dönemedim. Türki-
ye’de durumu çok iyi onun. 
Torunlardan sonra tamamen 
vaz geçtik dönmekten. Bir de 
sağlık sebeplerinden dolayı 
tabi. Buranın sağlık sistemi 
çok iyi. İyi bakıyorlar bize. Sık 
sık köye gidiyoruz. Her şeyi-
miz duruyor hala.

 Arkadaşlarınızla görüşü-
yor musunuz?

Görüşüyorum eskilerle, hala 
burada olanlar var. Dernek 
ortamında sık sık bir araya 
geliriz. Kimisi öldü. Dönenler 
de çok oldu.

 Son bir soru. Çevre-
nizde Salman Dede olarak 
biliniyorsunuz. Alevi dedeliği 
yapıyor musunuz?

Soyumuz dede soyudur, Hub-
yar Ocağı’ndanız. Hubyar, Hacı 
Bektaş-ı Veli’nin amca çocu-
ğudur. Ocakzadeler, talipler 
hep ona bağlılar. Türkiye’deki 
politik gelişmelerden doğan 
olaylardan sonra soğudu 
aleviler. Dedeler korktular ve 
sustular. Maraş Olayları, 12 
Eylül, Sivas… Bizim köy çok 
eziyet, çok zorluklar çekti. Ali-
baba Mahallesi vardı, kaçanlar 
hep buraya sığınırdı. 30 yıl hiç 
uğraşmadık dedelikle. Win-
terthur’ a geldim, Muharrem 
ayında bile hayır duası yok. 
Dedelik yapmam için ricada 
bulundu buradakiler. Dedim, 
sadece sofra duası yaparım ve 
burada yeniden başladım.

4141
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igarayı bırakmak iste-
yenler için hazırlanan 
danışma telefonu, 
aralarında Türkçe’nin 

de bulunduğu sekiz dilde 
hizmet veriyor. 

Sigarayı Bırakma Telefon Hattı 
sorumlusu Catherine Abbühl 
ile, sigarayı bırakmak isteyen-
lere nasıl yardımcı olduklarına 
dair kısa bir söyleşi gerçek-
leştirdik.

 Sayın Abbühl, Sigarayı 
Bırakma Telefon Hattı’nın 
amacı nedir? Kısaca belirte-
bilir misiniz?

Sigarayı Bırakma Telefon Hat-
tı’nın amacı, sigarayı bırakmak 
isteyen kişilere, sigara bırakır-
ken yardımcı olmaktır. 

 Telefon Hattı hangi hiz-
metleri sunuyor?

Telefon danışmanlık hizmeti 
sunuyoruz, sigarayı bırakma 
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nın nasıl değiştirilebileceği 
gösterilip, kişinin deneme 
yapmasına imkân veriliyor. 
Tekrar sigara içmemek için 
neler yapılabileceği anlatılıyor. 
Ek olarak, destek için tıbbi 
yardımlar öneriliyor.

 Sigarayı bırakmak 
isteyen kişi ne yapmalı bu 
durumda?

Sigara bırakmak isteyenler, 
0848 187 187 no’lu tele-
fonu,10.00-20.00 saatleri 
arasında arayabilirler. Karşı-
larına telesekreter çıkacak. 
Mesaj olarak adınızı ve telefon 
numaranızı bırakılması gere-
kiyor. Sigara Bırakma Telefon 
Hattı’ndan, Türkçe konuşan 
uzman bir kişi, sizi 48 saat 
içinde geri arayacak. Danış-
manlık hizmeti ücretsizdir. 

Danışmanlar sır saklama 
yükümlülüğü altındadır. Tüm 
konuşmalar gizli tutulurken, 
gizliliği koruma ilkesine kesin-
likle uyulmaktadır. 

Dileyenler, Sigarayı Bırakma 
Telefon Hattı ile ilgili daha 
fazla bilgiyi, www.rauchstopp-
linie.ch internet sitesinden 
bulabilirler. Türkçe olarak da 
verilen bilgiler için “Türkisch” 
butonunun üzerine tıklamanız 
yeterli. 

Ayrıca, Türkçe broşür ve ek 
bilgileri ücretsiz olarak da si-
pariş edebilirsiniz. Bu sipariş, 
sitesinin “Shop” bölümünden 
yapılabilir.

ve tedavi yöntemleri hakkında 
bilgi veriyoruz, danışmanlık 
hizmeti sunuyoruz, tavsiyeler-
de bulunuyoruz. 

 Sigarayı Bırakma Telefon 
Hattı, sigarayı bırakmak 
isteyenlere nasıl yardımcı 
oluyor peki?

Türkçe konuşan uzman kişi si-
garayı bırakmak isteyen kişi ile 
ilk telefon görüşmesinde yol 
gösteriyor. Sigarayı bırakmaya 
hazır olan kişi ister ise 4 kez 
telefon görüşmesi yapabilir.  
Telefon görüşmesinde, sigara 
bırakma esnasında ortaya 
çıkacak zorluklarla nasıl baş 
edilebileceği ve bıraktıktan 
sonra tekrar sigara içmemek 
için neler yapılabileceği hak-
kında bilgi veriliyor. 

 Burada hangi metotları 
kullanıyorsunuz?

Sigaranın nasıl bırakılabileceği 
ve sigara içme alışkanlığı-

Catherine Abbühl



 Kaç yıl sigara içtiniz?

İsviçre’ye 1992 yılında geldim. 
Türkiye’de iken sigarayı bazen 
içiyordum. İsviçre’ye geldikten 
sonra düzenli olarak sigara 
içmeye başladım. Yabancı bir 
ülkede yaşamanın zorlukları 
daha fazla sigara içmeme 
neden oldu. 

 Sigarayı Bırakma Yarış-
ması’na katılmadan önce, 
sigarayı bırakmayı denediniz 
mi hiç?

Yaklaşık 4 yıl önce sigarayı 
bırakma kursuna katılarak, 
sigarayı bıraktım. Birkaç hafta 
sigara içmedim. Ancak babam 
vefat edince tekrar başladım. 

 Haziran ayından bu yana 
sigara içmiyorsunuz, bunu 
nasıl başardınız?

Mayıs 2017’de tekrar sigara 
bırakma kursuna katıldım. 
Altı kişinin katıldığı bu kursta 
sürekli olarak sigaranın 

 Sigarayı bırakmak iste-
yenlere neler önerirsiniz?

Hiç kimse kendini zehirle-
mesin. Hem sağlımıza hem 
de cebimize zarar veriyoruz. 
Sigaraya verdiğimiz paray-
la güzel bir tatil yapabiliriz. 
Sigarayı bırakmak isteyenler, 
katıldığım ücretsiz sigarayı 
bırakma kurslarına (6 kişilik 
grup kursu) katılıp buradan 
yardım alabilirler ve sigarayı 
bırakma yöntemleri hakkında 
ücretsiz danışmanlıklardan 
yararlanabilirler. 

 Kazandığınız 500 frankla 
ne yaptınız?

Türkiye’ye tatile gittiğimde 
kendim için harcadım. Sigarayı 
bırakmanın tadını çıkardım.  

zararlarını duydum ve 
öğrendim. Bunlar beni hem 
düşündürdü hem de korkuttu. 
Ayrıca sigaraya bağımlı olmak 
da beni korkutan etkenlerden 
biri oldu. Hem sağlıma, hem 
cebime hem de çevreme 
zarar verdiğimi bir kez daha 
öğrendim. Altı hafta süren 
bu kursta, haftada bir kez 
bir araya geldik ve her hafta 
düzenli olarak sigarayı nasıl 
bırakacağımızı konuştuk. Bu 
durum sigaraya bırakmamı 
teşvik etti. Ayrıca, kursa gelen 
samimi arkadaşlarımın siga-
rayı bırakmaları beni motive 
etti. Onlar bırakıyorsa, ben de 
bırakabilirim diye düşündüm. 

 Bu süreçte hiç zorlanma-
dınız mı peki? 

Zorlandığım anlar çok oldu 
ama ilk haftalar nikotin bandı 
kullandım. Hala bazen canım 
sigara çeker. Ancak zararlarını 
düşünüp içmiyorum. 

İsviçre Tütün Ürünlerinin Kullanımını Önleme Kurumu (ARBEITSGEMEINSCHAFT TABAKPRÄVEN-
TION SCHWEIZ) 1 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında sigarayı bırakma yarışması düzenledi. Bu 
yarışmaya katılarak sigarayı bırakanlar arasında yapılan çekilişte, Zeynep Serin 500 frank kazandı. 
Zürich’de oturan 46 yaşındaki Zeynep Serin, sigara bırakma sürecine dair sorularımızı yanıtladı.

Ücretsiz Sigarayı bırakma 
kursları devam ediyor. Kurs 
ile ilgili daha detaylı bilgi 
almak için Emine Sarıaslan’ı 
(079 704 73 67) ve Aydın 
Yıldırım’ı (076 343 80 74) 
arayabilirsiniz. 

Söz konusu kurslar, 
Schweizer Institut für Sucht- 
und Gesundheitsforschung 
tarafından düzenlenmekte ve 
İsviçre Sağlık Bakanlığı’nın 
Tütünle Mücadele Fonu 
tarafından finanse 
edilmektedir. 
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Bu aralar İsviçre Süper Li-
gi’nin liderliğini, 7 puan farkla 
FC Basel’in önünde olan FC 
Young Boys yürütüyor. FC 
Young Boys her ne kadar 7 
puanlık bir avantaja sahip olsa 
da, hala FC Basel’i bu ligin 
şampiyon adayı olarak görü-
yorum. Hem kadro kalitesi 
hem de 8 kez üst üste İsviçre 
şampiyonu olması FC Basel’i 
bu yarışta en büyük favori 
kılıyor.

FC Basel ile FC Young Boys 
birbirleriyle ilk sıra mücadelesi 
yaparlarken, diğer yandan 

2018 Dünya Kupası Avrupa 
Kıtası Elemelerinde grup 
maçları sona erdi ve Avru-
pa'dan Dünya Kupası'na giden 
10 takım belli oldu. Öte yandan 
Dünya Kupası Avrupa Eleme-
leri'nde play-off oynayacak 
8 takım da belli oldu. Bunlar 
arasında İsviçre’de var.

Grup maçları aşamasında 
10’da 9 başarı kazanan İsviçre 
Mili Takımı’nı ve de takım 
antrenörünü kutlamak gerekir. 
Şu an İsviçre Milli Takımı’nın 

Gallen son yıllarda ya ligin 
ilk yarısında iyi oynayıp ikinci 
yarısında kötü performans 
gösteriyordu ya da ligin ilk ya-

rısında kötü oynayıp ikinci 
yarısında iyi bir perfor-

mans sergiliyordu.

Murat Yakın’ı Gras-
shoppers’ın başına 
getiren yönetim iyi 

bir seçim yaptı. Kişisel 
olarak tahminim; “Murat 

Yakın ligde bu sezon Grass-
hoppers’ı ilk üçe taşırsa, önümüz-
deki sezon yeniden FC Basel’in 
başına geçebilir.“ şeklinde.

takım yöneticileri bu durumu 
önemsemeyip duymazdan 
geldiler. Sonuçta yöneticiler, 
elde edilen başarılara İsviçre-
lileri de adapte ederek doğru 
işlere imza attılar.

Burada yaşayan göçmenler 
olarak, oynayacağı maçlar 
için İsviçre Milli Takımı’na 
"Hopp Schwiiz" diyerek destek 
sunacağız.

FC St. Gallen yönetimi-
nin, bir dönem kulüpte 
top koşturmuş ve taraf-

tarlarının sevgisini 
kazanmış bir 

isim olan Con-
tini’yi teknik 
ekibin başına 
getirerek çok 
isabetli bir 
iş çıkardığını 
belirtmek iste-
rim. FC St. Gallen, 
kulübün kültürünü ve 
değerini iyi bilen Contini ile 
istikrar yakalayabilir. FC St. 

kizlilere yenilen takım Playoff 
Baraj maçlarına kaldı.

İsviçre Milli Takımı’nın başa-
rıları karşısında, başlangıçta 
İsviçrelilerde hoşnutsuzluklar 
vardı. Takımda çok az İsviçre-
linin yer alması, oyuncuların 
milli marşı okuyamamaları, 
eski Yugoslavya kökenli 
oyuncuların çok olması gibi 
etkenler bu hoşnutsuzluğun 
temel nedenleriydi. Ancak 

FC Zürich, FC St. Gallen ve 
FC Grasshoppers'ın Avrupa 
Kupası karşılaşmalarına katıl-
maları gündemde.

FC Zürich bu sezon Challenge 
Lig’den Süper Lig’e geri dö-
nerken, son dönemde yaptığı 
iddialı transferlerle çok can 
yakacak gibi görünüyor. 

antrenörlüğünü, daha önce 
Samsunspor’da antrenörlük 
yapan Vladimir Petkoviç yapı-
yor. Petkoviç büyük bir başarı-
ya imza atarak İsviçre tarihine 
geçmiş oldu. Bu başarı İsviçre 
futbol tarihinde bir ilk.

Son maçta Portekiz’e 2-0 gibi 
bir skorla mağlup olan İsviçre 
Milli Takımı, beraberlikte bile 
direk dünya kupasına gitmeye 
hak kazanacaktı. Ancak Porte-

Dyt. Berna Danacı
bernacoban@diettime.com.tr

Sp
or

Kulüpler bazında İsviçre takımları 
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Ardahan’dan Zürich’e uzanan 
bir Türkiye hikâyesi Hüseyin 
Edemir’in hikâyesi. Son 
dönemlerde Avrupa ülkelerine 

sığınmacı olarak gelmek zorunda 
bırakılan yazar ya da akademisyenlerden 
sadece biri. Onun özelinde Türkiye’deki 
yargı sisteminin isleyişi ve bu isleyişin, 
insanları nasıl mağdur ettiği de gözler 
önüne seriliyor aslında. Yargı mağduru 
olan ve yaklaşık 3 aydır İsviçre’de mülteci 
olarak yasayan Edemir, burada olduğu 
için kendini “ülke muhaliflerinin şanslı 
olanlarından biri” olarak görüyor. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih 
Bölümü’nden mezun olan Hüseyin Edemir, 
Berlin’de bulunan Humbold Üniversitesi 
ile yapılan ortak bir programla yüksek 
lisansına devam ederken, hakkında açılan 
bir dava yüzünden akademik yaşamını 
yarıda kesmek zorunda bırakılıyor Yıllar 
öncesinden kalan bir bilgisayar çıktısıyla 

yargılanan ve 1,5 yıl hapis yattıktan sonra, 
hakkında 6 yıl hapis cezası verilen Hüseyin 
Edemir’in bu mağduriyeti onu buralara 
kadar sürüklüyor. 

Hakkında verilen ceza kararında imzası 
bulunan polis, savcı, hakim ve Yargıtay 
üyelerinin hepsi “FETÖ Soruşturması” 
kapsamında görevden alındığını söyleyen 
Edemir, “Bunların büyük bir çoğunluğu 
cezaevinde. Birkaç kişi ise aranıyor. Bu 
durumu gerekçe göstererek yeniden 
yargılanma talebinde bulundum ama kabul 
edilmedi.” diyor. 

Su anda İsviçre’de bir mülteci olarak 
yaşayan Hüseyin Edemir aynı zamanda bir 
yazar.  “C-84” ve “Aşağıdan” isimli iki roma-
nı bulunan Edemir içinde bulunduğu ruh 
halini; “Hücreye kapatılmaktansa ölümü 
göze alıp kaçmış bir mülteciyim. Hayata 
edebiyatla tutunmuş bir firariyim. Sığınmacı 
kampında başvuru sürecinin sonucunu 
bekleyen bir yazarım. “ şeklinde özetliyor.

Hücreye 
kapatılmaktansa 

ölümü göze 
alıp kaçmış bir 

mülteciyim. Hayata 
edebiyatla tutunmuş 

bir firariyim. 
Sığınmacı kampında 

başvuru sürecinin 
sonucunu bekleyen 

bir yazarım. 
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 İsviçre’ye geliş nedenle-
rinizden bahsedebilir misiniz?

5 yılı firari olmak üzere 7 yıl 
adalet için mücadele ettim. 
Türkiye sınırları içerisinde 
başvurmadığım adli merci 
kalmadı. Yaşam koşullarım 
giderek ağırlaştı. Dostların 
sessizliği de giderek derinle-
şince yurtdışına çıkmaya karar 
verdim. 

 Buraya ulaşmanız nasıl 
oldu peki? Yollarda hangi 
tehlikelerle karşı karşıya 
kaldınız?

Mucizeler zincirinin son hal-
kasıyla İsviçre’ye ulaştım. 5 yıl 
firari yaşamış olmanın deza-
vantajı çoktu. Sosyal hayattan 
ve hatta açık havadan tedirgin 
olur hale gelmiştim. Örne-
ğin akıllı telefon kullanmayı 
bilmiyordum ve kaçmak için 
bu şarttı. Ben yolda öğren-
mek zorunda kaldım. Harita 
üzerinden konumumu tespit 
etmeyi, gideceğim yöne karar 
vermeyi kurşun sesleri altında 
öğrendim. Meriç nehrine 
doğru yürümek için araçtan 
indiğimizde arkamızdan gelen 
araba durdu. Arabanın içinden 
fırlayan insanlar bize kurşun 
yağdırmaya başladılar. Birlikte 
yola çıktığım Hüseyin Mutlu’yu 
yakaladılar. Daha sonra 
adaşım ellerinden kurtulmayı 
başardı. Kovalamaca sırasında 
sık bir ormanlık ve çalılık 
alana girdiği için yüzü ve kol-
ları kesiklerle doluydu. Nehir 
kenarına vardığımızda bot 
yoktu. Bir tesadüfle bot bul-
duk.  Yunanistan’da yakalandık 
ve 4 gün polis merkezinde 
kaldık. En fazla 20 metrekare 
bir nezarethanede gün geldi 

sayımız 30’u geçti. Neyse 
ki sonraki süreçte şans hep 
bizden yana oldu. Adaşımla 3 
gün arayla İsviçre’ye vardık. 

 Buraya gelirken, yollarda 
karşılaştığınız ya da yaşadığı-
nız ilginç şeyler oldu mu?

Yollar mülteci dolu. Yazılmış ve 
yazılacak bütün romanların ve 
öykülerin ötesinde bir trajedi 
yaşanıyor. Hiçbir film anlat-
maya yetmeyecek göçenlerin 
yaşadıklarını. Ama yine de en 
çok çocuklardan etkilendim. 
Neden diye sormadan, nereye 
olduğunu bilmeden yollarda-
lar. Bizimle birlikte yakalanan 
Suriyeli genç bir çift vardı. 8 
aylık bebeklerinin gözlerindeki 
korku ve şaşkınlık her gözümü 
yumduğumda karşımda dikili-
yor. Yunan polisinin topladıkları 
mültecileri akşam döverek 
nezarethaneden boşaltması 
da unutamıyorum. Türkiye’nin 
doğusundan ve güneyinden 
gelen insanları coplayarak 
ve tekmeleyerek alıp götürü-
yorlardı. Bu rutin her akşam 
tekrarlanıyordu. Birkaç kez 
sordum ama nereye götürül-
düklerine dair cevap alamadım. 

 İlk başvurunuzu nasıl 
yaptınız?

İsviçre’ye geldikten 6 gün sonra 
Bern’de sığınma talebinde 
bulundum. Kimlik bilgilerim ve 
geliş tarihimi içeren bir form 
doldurdum.  Bir gün kaldım 
ve beni Zürich’e gönderdiler.  
26 Eylül’den bu yana mülteci 
kapında yaşıyorum ve 
başvuru sürecinin sonucunu 
bekliyorum.

 Şu an kaldığınız 
yerin koşullarından bahse-
debilir misiniz? 

Cuma ve Cumartesi günleri 
kamp dışında geçirme veya 
akşam on buçuğa kadar 
dışarıda kalma hakkımız 
var. Hafta içi sekizde kampta 
olmamız gerekiyor. Üç öğün 
yemek veriliyor. Tadı bir yana, 
yemeklerin sağlıklı ve kaliteli 
olduğundan şüpheliyim. Hangi 
yemekler çıktığını merak 
edenler için şunu söyleyebili-
rim; buraya gelenlerin öğren-
diği ilk Almanca kelimelerden 
biri “Reis” (Pirinç) oluyor. 
Odalar iki kişilik. Prefabrik ve 
küçük odaların karşılıklı ka-
pıları dar bir koridora açılıyor. 
Ses yalıtımı yok denecek dü-
şük bir düzeyde. Batı Avrupa, 
Uzak Doğu ve Kuzey Amerika 
dışında kalan coğrafyalardan 
insanlar var. Özellikle Arapça 
konuşanlar çoğunlukta. Uyuş-
turucu bağımlıları ve alkolikler 
ile bebekler ve hamile kadınlar 
iç içe yaşıyor. Kavgasız gün 
yok gibi. Günde birkaç kavga 
da sıradan. İltica başvurusun-
da bulunan insanlar saati 3 
franktan çalıştırılıyor. 3 frank 
en fazla 5 durak gidebile-
ceğiniz bilet parasını ancak 
karşılıyor. Bu açıdan başka 
söze ve yoruma gerek var mı? 
Öte yandan hiç olmadığı kadar 
değişik memleketten değişik 
fikirden insanla bir arada 
olma, sohbet etme şansım 
var. Hindistanlı ve Kolombiyalı 
iki dostum var. Çocuklarla 
oynuyorum bazen. 

Harita üzerinden 
konumumu tespit 
etmeyi, gideceğim 

yöne karar vermeyi 
kurşun sesleri 

altında öğrendim. 
Meriç nehrine 

doğru yürümek için 
araçtan indiğimizde 

arkamızdan gelen 
araba durdu. 

Arabanın içinden 
fırlayan insanlar bize 

kurşun yağdırmaya 
başladılar.

Yollar mülteci dolu. 
Yazılmış ve yazılacak 
bütün romanların ve 

öykülerin ötesinde 
bir trajedi yaşanıyor. 



cevaplarına dalmıyor değilim. 
Yine de özgürlük hissi güzel. 
Bir tür çelişkiler yumağından 
olumlu bir hava çıkarmaya 
çalışıyorum.

 Umutlarınıza ve korku-
larınıza dair neler söylemek 
istersin?

Umutsuz ve hayalsiz 
yaşanmaz. Bu ikisi insan 
ruhunun gıdasıdır. Ben de 
umutları kırılsa bile tamir eden, 
hayalleri çalınsa bile yenisi 
inşa eden bir yapıya sahibim. 
Bu açıdan geleceğe umutla 
bakıyorum. Öngörülerim umut 
vaat etmese de ısrarla umut 
etmeye devam ediyorum… 
Korkularım da var elbet ama 
beni yolumdan alacak düzeyde 
değil. 

 Geleceğe dair planlarınız 
nelerdir? 

Yazmayı çok sevdim. Belki 
de yazmak için yaşayanların 
tersine yaşamak için yazdığım 
için bir tür aşk hali yaşıyo-
rum. Kitap aldığım gün, kitap 
okuduğum an, özellikle de 
yazdığım zaman çok mutlu 
oluyorum. Benim için yazmak 
bir tutku ve aynı zamanda 
eylem biçimi. Hayatımın kalan 
kısmında özgür ve mutlu 
olmak istiyorum. Her türden 
haksızlığa karşı mücadeleye 
devam edeceğim ama önceli-
ğim yazmak olacak.   

 Son olarak ne söylemek 
istersiniz?

Mülteci kampında çok sayıda 
Türkiyeli var ve ne yazık ki 
Türkçe kitap sayısı bir elin 
parmağını geçmiyor. İmkânı 
olan insanlardan, Kasım ayı-
nın sonuna kadar aşağıdaki 
adrese, benim adıma Türkçe 
ve Kürtçe roman, öykü ve şiir 
kitapları göndermelerini rica 
ediyorum.

AOZ Juch Zentrum
Juchstrasse 27
8048 Zürich / Schweiz - CH

olabiliyorum. Bunun İsviçre 
Hükümeti’nin bilinçli bir politi-
kası olduğunu düşünüyorum. 
Süreci mümkün olduğunca 
uzatarak bir tür bıktırma poli-
tikasına başvuruyor olabilirler. 
Zaten geldiğim yerde yeterince 
kötülüğe maruz kalmışken 
şimdi de bu kamp hayatı ve 
iltica süreci harbiden korku-
tucu. Ne yalan söyleyeyim, bu 
kadar kötü olacağını beklemi-
yordum. 

 Sizin dışınızda Türkiye’den 
gelen başka mülteciler var mı 
bu kampta?

Türkiye’den yaklaşık 30 kişi 
var. Genelde siyasi nedenle 
buradalar. Çoğunluğu Kürt. 
Burada Kürt kimliğinin yeni-
den inşası ve Kürt milliyetçi-
liğinin diasporaya dönüşümü 
hakkında çarpıcı deneyimler 
yaşıyorum. Söylemde giderek 
keskinleşen bu sürecin nereye 
vardığını ve varacağını bizzat 
araştırmak isterim. 

 Hayal kırıklıkları yaşadığı-
nız oldu mu burada?

Evet, oldu. Mültecilere karşı 
bu kadar katı ve acımasız 
bir tavır beklemiyordum. 
Fiziksel sınırları aşmış olsam 
da siyasi ve sosyal sınırların 
çeperinde bekliyorum. Yaşam 
koşullarımı hapishane ve firari 
günlerimle kıyaslayarak mutlu 

 Yaşamınızın bundan sonra-
ki dönemini İsviçre’de mülteci 
olarak sürdüreceksiniz. Geri 
bıraktıklarınızı düşündüğü-
nüzde, ne tür bir ruh hali 
ortaya çıkıyor?

Neyi düşündüğüme bağlı 
olarak ruh halim değişiyor. 
Hapishane ve firari günlerim 
aklıma gelince kuş gibi özgür 
hissediyorum kendimi. Ailem 
aklıma gelince özlem basıyor 
içimi. Mücadele eden muhalif 
insanları düşününce biraz 
mahcup oluyorum. Sanki 
onları ihanet etmiş gibi bir 
hisse kapılıyorum. Evet, uzun 
süredir sadece hayatta kalma 
mücadelesi verebiliyordum 
ama yine de içimde bir buruk-
luk yok da değil. Hapishanede 
kalmam bir işe yarar mıydı? 
Yoksa uzun süre hapsedil-
dikten sonra yine ülkeyi terk 
etmek zorunda kalır mıy-
dım? Bazen benzer soruların 

Mültecilere karşı 
bu kadar katı ve 

acımasız bir tavır 
beklemiyordum. 

Fiziksel 

Yazmayı çok sevdim. 
Belki de yazmak 
için yaşayanların 

tersine yaşamak için 
yazdığım için bir tür 
aşk hali yaşıyorum. 
Kitap aldığım gün, 

kitap okuduğum an, 
özellikle de yazdığım 

zaman çok mutlu 
oluyorum. 
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1995 yılının Ocak ayından 
bu yana faaliyet gösteren 
Özgür Kitabevi’ni İsviçre’de 
yaşayan birçok kişi duy-
muştur. Feldbergstrasse 
33, 4057 Basel adresinde 
bulunan bu Kitabevi, Türk-
çe kitaplar satıyor olması 
vesilesi ile İsviçre’de tek 
olma özelliğine sahip.

Her kesimin ihtiyacını karşı-
layacak kitaplarla bezeli olan 
bu Kitabevi, kahve ve çay 
eşliğinde kitapları inceleyip 
sohbetler edebileceğiniz bir 
mekan. Burada, Anadolu’da 
çalınan bütün müzik aletleri de 
satılıyor.

DVD’ler, CD’ler ve eski müzik 
kasetlerinden oluşan çok ge-
niş bir arşiv barındıran bu me-
kan, özellikle de eskilere gidip 
nostalji yaşamak isteyenlere 
hoş bir atmosfer sunuyor.

Kitabevinin sahibi Memduh 
Özdemir ile, İsviçre’de kitaba 
olan ilgiyi ve kitap satışlarını 
konuştuk. Özdemir, buradaki 
değişim-dönüşümün canlı bir 
tanığı aynı zamanda.

“Kitabevimizi açtığımızda, 
burada yaşayan insanlarımızın 
ülkeye gidiş gelişleri, televizyon 
kanalları ve internet olanakları 
bu derece yaygın değildi. O 
dönemde kitaplara, DVD’lere, 

CD’lere ve müzik aletlerine ilgi 
çok daha fazlaydı. Son yılarda 
ülkeye gidiş gelişlerin artması 
ve internetin yaygınlaşması ile 
birlikte kitap alımları oldukça 
azaldı.“

 Kitap okuma oranı nasıl 
İsviçre’de?

İsviçre’de genel olarak kitap 
okuma oranı çok yüksek ama 
bu durum burada yaşayan 
insanlarımız için geçerli değil 

maalesef. Gün geçtikçe insan-
larımız arasında kitap okuma 
oranlarının düştüğünü görebi-
liyorum. Günümüzde insanlar 
eline kitap alıp okumak yerine, 
kısaca telefonlardan veya 
facebook gibi sosyal medya 
alanlarından bilgiler ediniyor-
lar. Yine de okuyan bir kesim 
var tabii ki.

 Son dönemlerde ne tür 
kitapları tercih ediyor bu 
okuyanlar?

Son dönemde okunanlar 
edebi yönden derinliği olan 
kitaplar değil maalesef. Daha 
çok arabeskvari olan kitaplara 
rağbet var. Kısa bir süre önce 
Türkiye’ye gitmiştim. Ne 
ilginçtir aynı durum orada 
da geçerli. Kitap okumak bir 
ayrıcalıktır. Kitap okuyan insan 
TV seyreden insana göre daha 
arkadaş-dost canlısıdır ve 
pozitif düşüncelidir. Günümüz-
de insanlık bu tür duyguları 
kaybediyor maalesef. Bu 
dönemde daha çok kitap oku-
mayı tercih etmeliyiz bence.

Memduh Özdemir isteyene 
her türlü kitabın tedarik edile-
bileceğini söylüyor ve şunları 
ekliyor; “Buraya gelip kitapları, 
kahvenizi-çayınızı içerek, kendi 
ellerinizle dokunarak seçebi-
lirsiniz. Dileyen telefonla da 
arayıp istediği kitabın siparişini 
verebilir.” 

Özgür Kitabevi’nde farklı et-
kinlikler de yapılıyor. Bir kültür 
merkezi özelliği de taşıyan bu 
mekanda; okuma günleri, söy-
leşiler, müzik dinletileri, gitar 
ve bağlama kursları gibi akti-
viteler mevcut. Aynı zamanda, 
Türkiye’den gelen birçok yazar 
ve sanatçı bu mekanda müzik 
ve kitap severlerle buluşma 
imkanına da erişti.

Destek çağrısı

Bütün zorluklarına rağmen, buradaki çalışmalarını 22 yıldır sürdür-
düğünü ifade eden Memduh Özdemir, kitap severlere; “İsviçre’deki 
tek Türkçe kitabevinin yaşatılması için tüm okurları ve sanat severle-
ri buraya destek vermeye davet ediyorum” çağrısında bulunuyor.

Kitap edinmek isteyenler şu iletişim bilgilerinden yararlanabilirler.

www.muzik-kitap.com / info@muzik-kitap.com 

 Ozgurkitapevi-Basel / Tel: 061 691 23 71

Memduh Özdemir
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düzenlenen çeşitli etkinlikleri 
de takip ettiler. Bu etkinlikler-
den biri Zürich Otomobil Fuarı 
Güzellik Yarışması oldu. 

Bu yılki fuara 250 farklı oto-
mobil üreticisi ve satıcısı katı-
lırken, fuar boyunca 600 farklı 
otomobil çeşidi sergilendi. 

Fuar aracılığı ile, bu yıl 
İsviçre’de 41 otomobil modeli 
ilk kez otomobil severlerle 
de buluştu. İlk kez İsviçre’de 

Z
ürich Otomobil 
ve Motor Sporları 
Fuarı, İsviçre’nin en 
büyük otomobil fu-
arlarından biri olma 

özelliğini taşıyor.

Otomobil meraklıları 4 gün 

boyunca birçok yeni mo-

del otomobili inceleme ve 

otomobil sektöründeki en son 

teknolojileri tanıma imkanı 

bulurlarken, fuar boyunca 

Ot
om

ob
il

31. Zürich Otomobil ve Motor Sporları Fuarı, 
Oerlikon’da bulunan Zürich Messehalle’de 
gerçekleştirildi. 2-5 Kasım 2017 tarihleri 

arasında otomobil severlere kapılarını 
açık tutan fuar için 30 bin metrekarelik bir 
alan kullanıldı. Fuarı bu yıl 60 binden fazla 

otomobil tutkunu ziyaret etti. 
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görücüye çıkacak modeller arasında; 
Audi RS 4 Avant, BMW X3, Honda 
Jazz, Hundai Kona, Kia Stonic, Seat 
Arona, Mercedes X-Klass Serisi, 
Opel İnsignia GSİ, Porsche 911 GT2 
RS, Renault Megane R.S., Toyota 
Land Cruiser ve VW T-Roc gibi 
otomobiller bulunuyor. Sergilenen 

Fuarda, VİP özelliğinde araç içi 
dizaynları ve dekorasyonları yapan 
FALCON markası da ilk kez yerini 
aldı. Yoğun bir ilginin olduğu FAL-
CON araçları, sıra dışı olan iç dizaynı 
ve konforu ile dikkat çekti.

Merkezi İsviçre’de bulunan FALCON, 
yıllardır İsviçre’de lüks otomobil 
sektöründe yer alan Şükrü Şahin ve 
ortağı Mustafa Akalın’a ait bir firma. 

modellerde alternatif enerji özelliği 
taşıyan elektrikli otomobiller ön 
plana çıktı.

Bu yıl ki fuara, Motor sporları dam-
gasını vurdu. Simülasyon ve dijital 
tekniklerinin sergilendiği fuarda, 
Formula 1 ve yarış arabaları da 
sergilendi.

Yedek otomobil parçaları, aksesuar-
lar ve otomobil sporları bölümleri, 
digital araçlar fuarın en dikkat çeken 
özelliklerindendi. Sportif özellik-
teki araçlar otomobil tutkunlarının 
gözdesi olurken, nostaljik özellikler 
taşıyan eski model otomobillerin 
sergilenmesi de dikkat çekti.

Mercedes Benz firması ile ortak 
çalıştıklarını söyleyen Şükrü Şahin, 
üretim amacı ile Türkiye’de 1 yıl önce 
fabrika kurduklarını ve araçlarını 
tüm dünyada pazarladıklarını ifade 
ediyor.

Şahin, araçların özellikle de devlet 
adamları, ticaret adamları, oteller ve 
özel etkinlikler için tasarladıklarını 
söylüyor.

(Soldan sağa) Şükrü Şahin / Mustafa Akalın
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Sonbahar mevsimi 
bitiyor ve havalar 
yavaş yavaş soğuyor. 
Modaya uygun 

giyinmek ve tarz sahibi 
olmak için bu mevsimde 
bütün gelirinizi alışverişe 
harcamanıza gerek yok. 
Halihazırda dolabınızda 
olan parçalara, bir iki küçük 
ekleme yaparak en havalı 
giyinen bloggerlara bile 
taş çıkartabilirsiniz. Yeter 
ki aşağıdaki maddeleri 
cesaretle, çekinmeden 
uygulayın.

Soğuk havalarda 
beyaz giyilmez kuralı 
artık rafa kalktı. 
Bütün beyazlarınızı 
gözünüzün önüne 
çıkarıp, botlarla, 
kazaklarla gönül 
rahatlığıyla kombine 
edin.
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Sadece çok özel okazyonlarda 
kullanmaya alışmış olduğumuz 

bu güzel, sımsıcak tüylü 
ceketlerimizi, bu sezonda 
boyfriend kot, Dr. Martins 

bot ve sweatshirt kadar spor 
kombinasyonlarda kullanacağız.

Oldukça havalı...
Bileklerinizin 

gözükmesi için 
pantolonlarınızı ve 

taytlarınızı isterseniz 
terzide kısalttırın, 

isterseniz evde katlayın 
ya da kesin.
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Palmiye veya çiçek 
desenli kıyafetlerinizi 

deri ceketlerle, 
botlarla kullanarak 

sonbahar sonunu yaz 
enerjisiyle yaşayın.
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Altına da dizüstü 
çizmenizi giydiniz 

mi, bu sezonun 
en beğenilen 

trendini başarıyla 
uygulamış 

oluyorsunuz.
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F
 lachsee hafta sonlarını İsviçre‘nin doğa güzellikleriyle buluşarak 

geçirmek isteyen ziyaretçiler için ideal bir tercih. Bu küçük göl, 
Aargau kantonundaki Bremgarten şehrinin 4 km güneyinde ve 
Reuss nehri üzerinde bulunuyor.

240 kadar kuş çeşidine de ev sahipliği yapan Flachsee aynı 
zamanda doğa koruma alanı olarak ilan edilmiş. 

Yeni oluşmuş bir göl

Flachsee, Reuss nehri üzerinde 
1975 yılında yapılan Bremgar-
ten-Zufikon enerji santrali için 
oluşturulan yapay bir göldür. 
1,4 km uzunluğundaki gölün 
genişliği sadece 300 metredir ve 
Reuss nehri boyunca sanki ikinci 
bir nehir gibi uzanır. Bu yüzden 
de “yatay göl” anlamına gelen 
Flachsee adı verilmiş. 
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Flachsee aynı zamanda bir kuş cennetidir. Kuzey 
Avrupa’da yumurtlayan birçok kuş türü kış 
aylarında güneye yaptıkları yolculuk sırasında 
Flachsee’yi bir mola yeri olarak kullanır. Göl 
240 kadar kuş türüne ev sahipliği yapar. Gölün 
oluşmasından bu yana içlerinde 11’i yağmurcun 
kuş türü olan 58 kuş türü Flachsee’yi yumurtlama 
yeri olarak kullanmaya başlamıştır. 

Gölün bazı bölümlerine girişe izin verilmez, 
ancak Reusstal vakfının yaptığı küçük gözlem 
evine girip (Beobachtungshütte) sessizlik 
içinde kuşların yaşam alanlarını daha yakından 
izleyebilirsiniz. Tabii ki, bir kuşun balık avlamasını 
fotoğraflayabilmeniz için saatlerce beklemeniz 
gerekebilir.

Tarihi şehir Bremgarten’dan Reuss boyunca 
4 km.lik bir yürüyüş ile Flachsee’ye ulaşmak 
mümkün. Ardından Flachsee çevresinde yapılacak 
bir yürüyüş ile geri dönüşünüz 14 km’yi bulacaktır. 

Bremgarten’da bulunan tahta köprü 
Reussbrücke’nin tarihi 13. yüzyıla kadar gider. 

Emaus’daki enerji santraline yaklaştığınızda baraj 
duvarları üzerinden nehri ve barajı izleyebilirsiniz. 
Gölün dönüş yerinde ise Rottenschwiler köprüsü 
bulunur. Geri dönüş yolu güneşin batmasına yakın 
saatlerde muhteşem bir doğa güzelliğine sahiptir. 
Yol üzerinde Hermetschwil-Staffeln manastırını da 
görebilirsiniz.

Eğer fazla dolaşmadan gölü sadece görüp dönmek 
isterseniz, direk Unterlunkhofen’a gidip göl 
etrafında kısa bir tur da planlayabilirsiniz.

Kolay bir yürüyüş alanı Yapay gölde oluşan kuş cenneti



Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

çantanızı alsam ve şurada sergilesem 
bu onu sanat yapar mı diye soruyor. 
Böylece muhabirin güvenini kazanan 
Christian bu muhabirle yatakta biten 
bir maceraya da atılıyor. Christian’ı 
daha sonra sorgulayan muhabir ona 
çok haklı bir soru ile karşılık veriyor; 
“Neredeyse ismimi bile bilmeden 
benimle yattın, benim duygusal 
olarak sana bağlanmamı hiç hesaba 
bile katmadın. Peki bunları yapma 
kudretini sen nereden alıyorsun?”

Müzenin yöneticileri, destekçileri, 
sponsorları için verilen yemekte 
birden sahneye çıkan Oleg (Terry 
Notary) fazla gerçekçi (Über 
gerçekçi) Maymun performansı ile 
herkesi zıvanadan çıkarınca, o pahalı 
kostümlerin, o kibar beyefendi ve 
hanımefendilerin içlerinde taşıdıkları 
hayvanı nasıl gemleyemediklerini, 
öldürmenin vahşetin hiç de uzakta 
olmadığını bir kez daha öğreniyoruz. 

Okuyucularımız fark etmişlerdir. 
Sürekli bir performanstan söz 
ediyoruz. Evet, Ruben Östlund’ın 
filmi bir çok performans gösterisinin 
bir araya gelmesinden oluşuyor. 
Bazen acıklı, bazen komik olan 
bu gösterimler belli bir hikâye 
oluşturamıyor ama bu filmin yumuşak 
karnını oluşturuyor. Bunun dışında 
harika bir gösteri. Çok çekici bir aktör 
Claes Bang ve kısacık rolüyle fırtınalar 
oluşturan Elisabeth Moos, Maymun 
performansıyla hafızalarınızdan 
silinmeyecek Terry Notary, bu filmi 
defalarca izlemeniz için çok yeterli 
nedenleri oluşturuyorlar. 

Son olarak yönetmen hakkında da 
şunu söyleyelim; belli ki üzerine 
çok konuşacağımız bir rejisör 
kabuklarından sıyrılıyor. Önceki filmi 
Turist’te fokuslandığı aile kurumunu 
ve erkeklik hallerini daha ödünsüz, 
korkusuz sorgulayan Östlund, bu 
filminde biraz ana akıma göz kırpar 
gibi yapıyor. Beklentimiz, şöhretin 
zehirli ballarına fazla bulanmadan bu 
dönemi geçirmesi. Büyük bir merakla 
yeni filmini bekliyor olacağız.

Ruben Östlund 3 yıl önceki filmi Turist 
(Force Majuere) ile sinemaseverlerin 
kalbini çalmıştı. Bu kez sanat ve 
sanatçıları, batı toplumlarını ve 
değerlerini ele aldığı, Cannes’da 
en iyi film ödülünü alan yeni filmi 
ile tekrar karşımızda. Daha filmin 
ilk sahnesinde eski, atlı bir şövalye 
heykelinin yıkılıp yerine led ışıklarla 
bir kare alan yapıldığını görüyoruz. 
Bu modern sanat müzesinin yeni 
sergisi. Karenin içinde bulunan alan 
ihtiyacı olan herkesin bu ihtiyaçlarının 
giderildiği bir yer. Bunun için bu bir 
kare, yani her yer eşit. Ama eşitlikten 
herkesin ne anladığı somutlaşmaya 
başlayınca bunun o kadar kolay 
gerçekleşemeyeceği de aşikar 
oluyor, zaten akabinde gerçek mi 
yoksa bir performans mı olduğunu 
pek anlayamadığımız sahnede, 
Christian (Claes Bang) cüzdanını ve 
cep telefonunu çaldırıyor. Christian 
sınırları zorlayan sergiler ile müzesinin 
dikkatleri üzerine çekmesini ve ele 
aldığı temaların sorgulanmasını istiyor. 

Müzeye girerken iki yoldan birini 
tercih etmeniz gerekiyor. İnsanlara 
güveniyorum ya da insanlara 
güvenmiyorum. Kapıdan her geçenin 
sayıldığı numaratörden neredeyse 
herkesin insanlara güveniyorum 
kapısını tercih ettiğini görüyoruz. 
Ancak ilk sınav hemen kapının ardında 
sizi bekliyor; ”Emin misiniz, eğer 
güveniyorsanız cüzdanınızı ve cep 
telefonunuzu bu dairenin içine bırakın, 
dönüşte alırsınız,” yazısı karşılıyor sizi. 
Çocukları ile müzeyi gezen Christian 
sadece kendi çocuklarının telefonlarını 
bıraktığını keşfediyor.

Bir televizyon muhabiri (Elisabeth 
Moos) müze ile ilgili Christian ile 
söyleşi yaparken serginin amaçlarını 
anlayamadığını dile getiriyor, buna 
karşılık her şeyin o kadar net olmadığı 
yanıtını veren Christian, Marcel 
Duchkamp’ten ilhamla (Biliyorsunuz 
Marcel Duchkamp bir pisuarı bir 
sanat müzesinde sergileyerek bu 
tartışmayı başlatmıştı) örneğin sizin 

Kare (Square)

Yönetmen : Ruben Östlund

Yapım Yılı : 2017

Ülke : ABD,  İsveç,  Danimarka,  Fransa

Türü : Drama/Komedi

Süre : 2 saat 22 dakika

Oyuncular : Claes Bang,  Elisabeth Moss,  
Dominic West,  Terry Notary,  Christopher Læssø

Fragman
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Her şey bir inşaat aracının 
biteviye çalışmasını ve bu arada 
bir duvarın çökmesini görmekle 
başlıyor. Duvarın hemen kıyısın-
da seyyar tuvaletler var, duvarla 
birlikte onlar da uçuruma doğru 
düşerken bir an sanki uçuruma 
kapılmayacaklar, kurtulacak-
lar diye düşünürken büyük bir 
güçle çöküntünün çekim gücüne 
kapılıyorlar.

Metoforik bir açılış diye oyala-
nırken, Michael Haneke bize Ca-
lais’te yaşayan Laurent ailesini 
gösteriyor. (Burayı haberlerden 
mültecilerin İngiltere’ye geçmek 
için konakladığı son yer olarak 
tanıyoruz aslında) Bu inşaatın 
sahipleri onlar. Georges Laurent 
(Jean Louis Trintignat) artık iyice 
yaşlanmış ve kendi yaşamına bir 
son vermek istiyor, onun karısını 
yastıkla öldürdüğünü Haneke’nin 
bir önceki Filmi Amour- Sev-
gi’den biliyoruz zaten. Kızı Anne 

sorusundan uzak duruyor. 
Cevapların kirlenmiş olduğunu o 
da biliyor. Var olan uçurumun er 
ya da geç hepimizi içine çekece-
ği ikazını yapıyor. Bir söyleşisin-
de insanın hem iyi hem de kötü 
olduğunu, yani herkesin kötülük 
yapabileceğini, bizi bunlardan 
uzak tutabilecek tek şeyin 
“kültür” olduğunu dile getirmiş 
ve eklemiş; Sanatın ve kültürün 
içine sığınmış bir İyi olma halinin 
yeterli gelmeyeceğini bilmemiz 
önemli.

Haneke zor bir yönetmen. 
Filmlerinden eğlenerek çık-
mıyorsunuz ama varoluşunuz 
üzerine tekrar tekrar düşünmek, 
sorgulamak size iyi geliyorsa 
eğer, Haneke’nin bu filmini de 
kaçırmayın derim. 

(İsabelle Huppert) bütün işleri 
üzerine almış aile firmasını bir 
şekilde yönetmeye çalışıyor. 
İşler eskisi gibi değil, babasının 
zamanında yaptıkları tünellerden 
kazandıkları parayla kurdukları 
bu küçük imparatorluk dağılmak 
üzere. Sevgilisi tabii ki İngiliz bir 
bankacı Lawrence (Toby Jones) 
ama o da biraz mesafeli davra-
nıyor. Bütün her şeyi devralması 
gereken oğlu Pierre (Franz 
Rogowski) maalesef alkol ile 
ailenin riyakarlığını unutmaya 
çabalıyor. Kardeşi Thomas’ın 
(Matthieu Kassovitz) ise bitmek 
bilmeyen kadın ilişkilerinden 
kafasını kaldırabilecek hali yok. 
Üstüne üstlük Thomas’ın daha 
önceki eşinden olan kızı Eve 
(Fantine Harduin), annesinin 

kendisini uyku ilacı ile öldür-
meye kalkışması ve hastaneye 
kaldırılması sonucunda Laurent 
ailesinin konağına geliyor.

Thomas’ın kızı Eve henüz 12-13 
yaşında bir kız. Bir Hamster’i var. 
Eve onun yiyeceğine annesinin 
uyku ilaçlarından katıyor ve 
hayvanın baygın düşüşünü, 
ölüşünü izliyor. Ona yeni geldiği 
evde empatiyi öğretecek kimse 
de ortalıkta görünmüyor. Hatta 
dedesi ile onları bağlayan kara 
bir kuşağı hissediyoruz. Haneke 
neredeyse ölümün soluğu 
yüzlerine üflenmiş bu ailenin 
her üyesini büyük bir zevkle, 
neredeyse sadistçe önümüze 
sunuyor.

Michael Haneke usta bir cerrah, 
burjuva yaşantısının bütün 
ögelerini en küçük sinir uçlarına 
kadar ayırıp bize “buyurun işte” 
diyor. “Durum bu, ne yapalım?” 

Mutlu Son (Happy End)

Yönetmen : Michael Haneke

Yapım Yılı : 2017

Ülke : Fransa

Türü : Dram

Süre : 1 saat 50 dakika

Oyuncular : Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu 
Kassovitz, Fantine Harduin, Laura Verlinden

Fragman
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Malzemeler: 1 yemek 

kaşığı un, 1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı 

pirinç, 2 su bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı 

kurutulmuş tarhun otu, 4 su bardağı su, 60 

gr tereyağ

Süslemek için;: 1-2 küçük havuç, 1 tatlı 

kaşığı taze çekilmiş karabiber, tuz

Hazırlanışı: Pirincinizi bol su ile yıkayıp 

süzün. Sonra da geniş bir tencerede, 4 su 

bardağı su ve bir tutam tuz ile yarım saat 

kadar haşlayın. 

Pirinçleriniz haşlanırken çorbanın ter-

biyesi için önce, bir kaseye yumurta ile 

unu alıp sonra yoğurdu ekleyerek iyice 

çırpın. Kasenizdeki karışıma 2 yemek 

kaşığı su ekleyerek karışımınızı inceltip 

azar azar çorbaya ekleyin. Kıvamı 

sürekli karıştırarak kısık ateşte 15 

dakika kadar pişirin. Tavada erittiğ
iniz 

tereyağına tarhun otunu ekleyin. Daha 

sonra da bunu çorbaya ekleyip 1-2 

dakika daha pişirin. 

Çorbayı servis kasesine aldıktan son-

ra, çorbanıza taze çekilmiş karabiber 

ekleyip, rendelenmiş havuçla da 

süsleyin ve sıcak servis yapın. 

Ak Çorba
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Tas Kebabı

Malzemeler: 800 gram kuşbaşı dana 

eti, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 

yemek kaşığı tereyağı, 1 adet orta boy 

kuru soğan, 3 diş sarımsak, 1 yemek 

kaşığı un, 1 adet orta boy havuç, 2 adet 

orta boy patates, 1 tatlı kaşığı domates 

salçası, 3 su bardağı sıcak su, 1 çay 

kaşığı tuz

Hazırlanışı: Yıkadığınız kuşbaşı dana 

etlerinin suyunu süzdürün ve kağıt 

havlu yardımı ile kurulayın. Ayçiçek 

yağınızı kızdırın, tereyağını da ekledik-

ten sonra etleri tencereye alın. Yüksek 

ateşte, kapağı kapalı tencerede suyunu 

çekene kadar pişirin. Daha sonraki 

aşamada kuru soğanınızı, havucu ve 

patatesleri doğrayın. Havucu halka 

halka, patatesleri ise iri k
üpler halinde 

doğramaya özen gösterin. Yemeklik 

doğradığınız kuru soğan ve tüm sarım-

sakları kavrulmakta olan etlerle birlik-

te hafif bir renk alana kadar kavurun. 

Bu aşamada kıvamınıza ekleyeceğiniz 

unu, kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 

dakika kadar etlerle birlikte kavurun. 

Sonra da salçanızı ekleyip karıştırm
a-

ya devam edin. Ardından sıcak suyu 

tencereye koyun.Doğranmış havuç 

ve patatesleri ila
ve edin. Bu aşamada 

karabiber ve tuzunuzu da ekleyin. 

Kapağını kapattığınız tencerede, kısık 

ateşte 30 dakika kadar pişirin. Kıvamlı 

bir sos halini alan suyu ve sebzelerle 

birlikte pişen eti, sıcak olarak beklet-

meden servis etmenizde fayda var.

Malzemeler: 7. 5 su bardağı süt, 1. 5 su 

bardağı şeker, 4 çorba kaşığı pirinç unu, 

2 çorba kaşığı nişasta, 3 çorba kaşığı 

pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı tereyağı,i 

steğe göre 1 paket damla sakızı

Hazırlanışı: Alüminyum tepsinizi 

yağlayıp üzerine pudra şekerini eleyin. 

Daha sonra tencereye sütü dökün. Ten-

ceredeki süte toz şekeri, nişasta, pirinç 

unu ilave edip çırpma teli ile karıştırarak 

pişirmeye başlayın.  Kıvamınız iyice 

koyulaşmadan, sütlü harçtan yağla-

dığımız pudra şekerli te
psiye, tepsiyi 

kapatacak kadar iki kepçe dökün. Zemi-

ni çevirerek ocakta yakın. Her tarafı eşit 

şekilde olunca ocaktan alın. Tencerede, 

geride kalan ve kaynayarak koyulaşan 

muhallebiyi tepsiye döküp ıslak bezin 

üzerine oturtun. Tatlınız iyice soğuyun-

ca buzdolabında soğutmaya devam 

edebilirsiniz.

Kazandibi



Bir varmış bir yokmuş evvel 
zaman içinde kalbur saman 
içinde Alaaddin adında bir 
delikanlı varmış. Alaaddin 
çok çalışkan ve yardımsever 
bir delikanlıymış. Günlerden 
bir gün yardımda bulunduğu 
yaşlı bir adam ondan bir 
mağarada kapalı kalmış olan 
eski bir lambayı ona getir-
mesini istemiş. Alaaddin 
yaşlı adamın isteğini yerine 
getirmek için yola çıkmış.

Mağarayı bulmuş ama 
mağara çok ürkütücüymüş. 
Alaaddin korkarak mağa-
radan içeri girmiş. Lambayı 
bulmuş. Lambayı temizler-
ken lamba birden yere 
düşmüş ve içerisinden 
bir cin çıkmış.

-" Dile benden ne 
dilersen "  Alaaddin 
şaşkınlıkla :

-" Sende kimsin ?

-" Ben bu lambanın 
ciniyim " demiş.

Aslında Alaaddin'i ma-
ğaraya gönderen adam  
bir büyücüymüş. Lambayı 
zorla almaya çalıştığında 
Alaaddin adamın niyetinin 
kötü olduğunu anlamış ve 
cine :

-" Bu kötü kalpli adamı çok 
uzaklara gönder, bize bir 
daha zarar vermeye çalış-
masın" demiş. Cin bu isteği 
yerine getirmiş ve Alaad-
din büyücüden kurtulmuş. 
Lamba da Alaaddin' e kal-
mış. Alaaddin günler önce 
pazarda iki kişinin taşıdığı 
tahtın içinde güzeller güzeli 
Prenses' i görmüş ve ona 
aşık olmuş. Sultan'ın kızı 
olan güzeller güzeli Pren-
ses' in adı Yasemin'miş. 
Alaaddin Prenses Yasemin 
ile evlenmeye karar vermiş.  
Hayalindeki prensese 
kavuşmak için cinin ona 
yardım edeceğini düşünmüş. 

Olanlar karşısında Alaad-
din ve Sultan çok şaşkın-
mış. Bu durumun sihirden 
kaynaklandığını Alaaddin 
biliyormuş. Birden Alaad-
din'in aklına cin'in ona çok 
zor zamanlarında yardımcı 
olması için verdiği yüzük ak-
lına gelmiş. Yüzüğü parma-
ğına takıp ovuşturduğunda 
cinin yine geldiğini gören 
Alaaddin cine :

-" Beni prensesin yanına 
götür" diye istekte bulun-
muş. Cin Alaaddin'in isteğini 
yerine getirmiş. Alaaddin 
Prenses' in bulunduğu 
yere geldiğinde sakla-

nıp Prenses Yaseminin 
gizlice yanına giderek 
ona olanları anlatmış. 
Prenses Yasemin'e 
bir parça toz vererek 
bunu büyücüye fark 
ettirmeden içirmesini 
söylemiş. Prenses Ya-
semin Alaaddin'in ona 
söylediğini yaparak bu 

tozu büyücüye içirmiş. 
Büyücü derin bir uykuya 

dalmış. Alaaddin lambayı 
arıyor fakat bulamıyormuş. 

Nihayet lambanın büyü-
cünün yaslandığı yastığın 
altında olduğunu görmüş 
ve lambayı almış. Lambayı 
ovuşturmuş ve cine:

-" Bizi sonsuza kadar bu 
kötü kalpli büyücüden kur-
tar. " demiş. Cin bu isteği 
yerine getirmiş ve büyücüyü 
göndermiş. Alaaddin tekrar 
lambayı ovuşturmuş ve Cine:

-" Bizi ve sarayımızı hemen 
ülkemize götür. " diye emir 
etmiş.  Bunu duyan cin 
parmağının bir hareketiyle 
bu isteği hemen yerine 
getirmiş. O günden sonra 
hep birlikte mutlu bir hayat 
yaşamışlar.

Onlar ermiş muradına biz 
çıkalım kerevetine...

göndermiş.  Prenses Yase-
min heyecanla Alaaddin'i 
bekliyormuş oda Alaaddin'e 
aşıkmış. Alaaddin cin'in 
ona vermiş olduğu uçan halı 
ile Yasemin' in balkonuna 
geceleri gelip Yasemin ile 
buluşuyormuş.  O kadar çok 
hediye göndermiş ki artık 
vezirde pes etmiş. Lamba-
nın sırrını bir tek Alaad-

din'in annesi biliyormuş.  
Günlerden  bir 

Prenses Yasemin Sultan'ın 
biricik kızıymış. Sarayın-
da mutlulukla yaşıyormuş. 
Alaaddin mağarada bulduğu 
lamba sayesinde çok zengin 
olmuş. Prenses'e bir sürü 
hediyeler göndermiş. 

Sultan gelen hediyelere 
şaşırıp hayretler içerisinde 
kalmış. Fakat kötü kalpli 
vezir'in de Prenses'de gözü 
varmış.  Oda 
Prenses 

ile evlenmek 
istiyormuş. Vezir 
Alaaddin' den daha çok 
pahalı hediyeler istemesi 
için Sultan' ı razı etmiş. 
Sultan'ın daha çok hediye-
ler isteyip Alaaddin' in bu 
hediyeleri gönderememesini 
ve kendisinin Prenses Yase-
min ile evleneceğini düşünü-
yormuş.  Paraya düşkün olan 
Sultan daha çok hediyeler 
istemiş ama vezir'in düşün-
düğü gibi olmamış, Alaaddin 
her defasında Sultan'ın 
isteklerini fazlasıyla yerine 
getirmiş. 

İstediği bütün hediyeleri 

gün sarayın 
penceresinin altında 

bir adam belirmiş.

-" Eski lambalar alıyorum. 
" diye bağırmış. Aslında bu 
adam lambayı ele geçir-
mek isteyen ve Alaaddin'e 
kaptıran büyücüymüş. 
Lambanın sihrini bilmeyen 
Yasemin onu verip yeni bir 
lamba alırsa Alaaddin' in 
çok sevineceğini düşünmüş 
ve lambayı adama vermiş. 
Lambayı ile geçiren büyücü 
cinden içinde prenses ile 
birlikte sarayı başka bir 
yere taşımasını istemiş. Cin 
bu isteği yerine getirmiş. 

M
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1 532 4ANAHTAR 
SÖZCÜK

7 86

Resimdeki
oyuncu

Sütten yapılan 
besin maddesi

Yiğitlik Işıldayan
Zamanı yıllara, 

aylara ve günlere 
ayıran yöntem

Alçak 
gönüllülük

İletişim ağı
İri, güçlü 
bir yılan

Satrançta 
bir taş

Bir elçiliğe bağlı 
uzman

Kabile, klan 
Çağrı, tellal 
ile duyurma

Yılanın attığı
deri

Güvence Yankı

Safiha

Aşevi
Göğün en 

yüksek katı
Gereksiz

söz
Işın

Konutları
birbirine bitişik 

olan

(Kısa)
doktor

Kaburga
Akarsu 
yatağı

Yönetim görevi 
yüklenmiş 

kimselerden 
oluşan topluluk

Motorda
bir parça

Zaviye

Hayal,
hülya

Tatlı şurup
kıvamında

sıvı

Eski bir
uygarlık

Asker 
yemeği

Yabancı

Görünen
Ün, şan, 
şöhret

Ermiş, eren

Tanıtım
levhası Hisse

Güç, iktidar

Eski dilde sebep

Bunama

Haber Bir kıta
Birini eğlence 
konusu yapma

Tıpa Küçük bitki

Eşyaya renk
 veren madde

Kısaca 
voltamper

Şaşma sözü
Baştaki
kıllar

Eğreti, ödünç, 
ödünçlenme

Eski dilde
ulaştırma

Sarmal 
biçimde

Bir haber 
ajansı

Altay deniz
tanrıçası

Bir anda
oluveren

Kars ilçesi

1

2

3

4

5

6

8
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Yeraltı Demiryolu
Yazar: Colson Whitehead

Amerikan edebiyatının en yeni yıldızı Colson 

Whitehead’den, yayımlanır yayımlanmaz 

çağdaş klasikler arasında anılan cesur ve 

sarsıcı bir roman: Yeraltı Demiryolu. Whi-

tehead, Amerika’nın adeta bağırsaklarını 

deştiği bu romanında “rüya” ülkesinin geç-

mişine uzanıyor ve okurunu uzun zaman 

terk etmeyecek ilham verici bir mücadele 

öyküsü anlatıyor. Dünyada bir başına 

kalmış bir kadının, Cora’nın dünyaya kafa 

tutma öyküsü bu; öldürmeyip güçlendiren 

darbelerin, birer nişan gibi taşınan yara 

izlerinin ve zamanı gelince ya ödenen ya da 

ödetilen bedellerin öyküsü. Öyle bir öykü 

ki, çağın karanlığında pırıl pırıl parlıyor ve 

dört bir yanı saran kötülüğün bataklığında 

kaybolan ruhlara kuzey yıldızı misali yön 

gösteriyor.

Eleştirmenlerden tam not alan, çoksatarlar 

listelerinde aylar boyunca bir numara-

da kalan ve ödüllere doymayan Yeraltı 

Demiryolu, Sefiller’den Sevilen’e uzanan 

bir yelpazede yer alan engin çağrışımlarıyla 

son yılların en önemli ve en çok ses getiren 

kitaplarından biri.

2017 PULITZER  ÖDÜLÜ 

2017 ARTHUR C. CLARKE ÖDÜLÜ

2016 AMERİKAN ULUSAL KİTAP ÖDÜLÜ

Ejma'nın Rüyası
Haydar Karataş

Ejma'nın rüyası masalsı ve gerçek öğelerin 
iç içe geçtiği,  zaman mefhumunun giderek 
belirsizleştiği,  geçmişin hiç bitmeyen, 
günümüzde de yaşamaya devam eden 
hikâyelerini anlatıyor. Kim demiş sesin çi-
zilmediğini, kim demiş nefesin bedeni terk 
ettiğinde ruhun yitip gittiğini, kim demiş?

Ejma’nın Rüyası, Dersim’in tarihsel geçmi-
şine bir ağıt niteliği taşır. Çünkü Dersim’de 
dağların, taşların, ağaçların ziyaret kabul 
edilmesi mistik bir inanç olmaktan çok 
zamanın içinde kayıp giden ve unutulma-
mak için yeryüzüne iz bırakan birer insan 
metaforudur. Masal da burada başlar ve 
dilden dile, diyardan diyara sürgün misali 
dile dökülür. Sonra o masalın kahramanıyla 
ansızın bir yerde karşılaşıverirsiniz. Ya da 
uçsuz bucaksız bir anda kendinizi o masalın 
içinde kendinizi bulursunuz. Haydar Kara-
taş, Gece Kelebeği Perperk-a Söe ve On İki 
Dağın Sırrı Romanları’nın ardından ilk öykü 
kitabı olan Ejma’nın Rüyası’nın içinde yer 
alan öyküler üç bölümden oluşuyor Masal 
İnsan, Sayıklamalar ve Tarihsel İnsan.

Başıbozuk Sevdalar
Canan Tan

Onunla bir ömür değil onun için bir 
ömürdür sevda “Suç bende! Acılarımı dışa 
vursam sorun yok. Ama olabildiğince 
acılaşmış sözcükleri ortalığa saçacağıma 
yutuyorum. Pervasızca zehirliyorlar beni...” 
diyor Şiir. “Kardeşlik zorunlu arkadaşlık, 
arkadaşlıksa seçilmiş kardeşliktir” dedirten 
bir can dost, Eda var yanında. Ve Şiir’in ha-
yatına dokunan üç erkek... “Bugüne kadar 
duyduğum, okuduğum, dinlediğim ya da 
seslendirdiğim bütün şiirlerden daha güzel-
sin!” diyen Ezel. “Aşkın yaşı yoktur, mantığı 
da” tezini savunan Baran. Ve hikâyesi, “Seni 
herkesten kıskanıyorum” ile “Nereden sev-
dim o zalim kadını” arasında sıkışıp kalmış 
bir Recep. Şiir’in ruh hali ise karmakarışık. 
Şöyle ifade ediyor kendini: “Bütün renkler 
çekip gitmiş hayatımdan Siyaha, beyaza 
razıyım da... Kapkara bir kuytunun derinine 
itivermişler beni Gözlerim gökkuşağının 
yedi rengine hasret Dokunsalar tel tel da-
ğılacak yüreğim Beynimse çoktan yükünü 
almış Darmadağın...”

Feldbergstrasse 33
4057 Basel

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






