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4 Eylül’de başlattığımız ve 6 hafta süren
ilk “HaberPodium Gazetecilik Kursu”’nu
tamamladık. Kursiyerlerimiz sertifikalarını
aldılar. Gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini
anlattığımız bu kurslarda temel hedefimiz,
mesleğin temel değerlerini göz önünde
bulunduran gazeteciler yetiştirmekti. Kuşkusuz,
bu kadar kısa bir sürede gazeteci olmak ya da
gazeteci yetiştirmek pek mümkün değil tabii ki.
Ancak, işin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili temel
bilgileri aktardık. Önemli olan buydu. Bu vesile ile
buradan kursiyerlerimize, ilgilerinden dolayı bir
kez daha teşekkür ediyorum.
Bu kurslar ile ister istemez kendimize de ayna
tutma durumunda kaldık.

Aydın YILDIRIM
a.yildirim@haberpodium.com

Dergiyi takip eden birçok kişiden; “Çizginizden
bugüne kadar ödün vermediniz” ifadesini
duymama rağmen, bu kurslardan yola çıkarak,
mesleki etiksel değerlerle ve ilkelerle bir kez
daha karşılaşmak durumunda kaldım... Teorik
olarak anlatılan bir şeyi, aynı zamanda yaşamda
da uygulamanın önemini bir kez daha hissettim.
Günümüz koşullarının gerçekliğinde, doğru
ve tarafsız bir habercilik yapmak oldukça zor.
Haberi; kimin, kimin için, ne amaçla yaptığı çok
önemli. Diğer yandan, habercilik yapan kişinin
eğitimi, genel kültürü, dünyadaki gelişmeleri
takip edip etmediği, araştırma ve okuma merakı
gibi özellikler de ayrıca değerlendirilmesi
gereken konular.
Duayen gazeteciler haberciliği-gazeteciliği
meslekten saymazlar pek. Bunun temel
nedeni ise; mesleği hukuki çerçeveye oturtan
ve hesap vermeyi sağlayan bir düzenlemenin
olmamasıdır. Gazeteciyi bağlayan en önemli
şey öncelikle vicdanı, sonrasında ise etiksel ve
mesleki değerleridir. Etiksel ve mesleki ilkelerin
ihlali, mesleki örgütlerin kınamasından öteye
gitmiyor pek. Bu durum kişiye keyfi hareket etme
olanağı sağlayabiliyor. Tabi, vicdanın ve adaletin
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olması gereken yerde keyfiyetin hakim olması,
demokratik ve toplumsal sorunların ortaya
çıkmasının en önemli nedenidir.
Ve bu işin mağdurları... Bilinçsiz gazeteciliğin
mağduru olanların durumuna ise başka bir
zaman değinelim.
***
Yazar kadromuz gün geçtikçe daha da büyüyor.
Aramıza son olarak, Psikoterapist Özgür Tamcan
ile İsviçre Federal Parlamento Milletvekili Sibel
Arslan katıldı.
Özgür Tamcan, yazıları ile İsviçre’de yaşayan
göçmenlerin sağlık ve psikolojik yönlerine ışık
tutacak. Sibel Arslan ise, Federal Parlamento’nun
kalbinden, Parlamento gündemine ilişkin
tartışmaları okuyucularımıza aktaracak.
İsviçre gündemini takip edemeyen insanlarımız
için, ülke yaşamına dahil olma adına
HaberPodium’un önem taşıdığını dillendirdik
hep. Bu çalışmada, kendi alanlarında uzman olan
yazarlarımızın aktardığı değerli bilgilerin işlevleri
oldukça büyük.
***
İsviçre Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde
SmokFree isimli bir sigara bırakma kampanyası
başlattı. Bu kampanyayı görünür kılmak
adına; afişler, reklamlar, duyurular, filmler ve
ilanlar hazırlandı. Sigara içen kişilerin sigarayı
bırakmalarını hedef alan bu kampanya ile,
İsviçre’deki tüm kesimlere ulaşılmak isteniyor.
Aralarında HaberPodium’un da bulunduğu birçok
göçmen medyası bu kampanyaya destek sundu.
Umarız uzun vadede kampanya yerini bulur ve
sağlıklı bir yaşam sürme adına, sigara içenler,
yaşamlarında önemli bir adım atarak sigara
içmeye son verirler.
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Gündem

Sibel Arslan
Federal Parlamento Milletvekili
Yeşiller (BastA!)

HaberPodium için kaleme aldığım bu yazımda sizlerle, Federal Parlamento’nun Sonbahar
2017 Yasama Dönemi'ne ilişkin gözlem ve değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum.

Hükümet üyesinin seçilmesi

Yasama döneminin ikinci
önemli faaliyeti RASA (Raus
aus der Sackgasse) İnisiyatifi
ile ilgiliydi. İnisiyatifçiler bu
inisiyatifi geri çekmedikleri
için, Ulusal Parlamento'nun
seçmenlere sunacağı referandum tavsiyesinin karara
bağlanması gerekiyordu.
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İsviçre’de, sonbahar yasama
dönemine damgasını vuran
en önemli gelişme, Federal
Hükümet’in üyelerinden
birinin (Bundesrat) seçilmesiydi. Ignazio Cassis tahminleri
haklı çıkararak ikinci turda
Hükümet üyeliğine seçildi ve
Dışişleri Bakanlığı koltuğuna
oturdu. Sol partiler onun yerine, hiç kuşkusuz Isabelle Moret’in ya da Pierre Maudet'in
seçilmesini istiyorlardı. Ancak
Ignazio Cassis'in seçimini engellemek için ciddi bir çabanın
gösterildiğini söyleyemeyiz.
Yeşiller çoğunlukla adaylardan Isabelle Moret'i destekleyerek cinsiyet dengesine
ağırlık verdiklerini gösterdiler.
Bununla birlikte Isabelle

Moret'in diğer adaylara göre
sosyal meselelerin çözümüne
daha fazla yoğunlaşması ve
Meclis kürsüsünden yaptığı
ikna düzeyi hayli yüksek
konuşma da Yeşiller`in ona
verdiği destekte belirleyiciydi.
Buna karşılık Sosyal Demokrat Parti (SP) çoğunlukla
ikinci turda 90 oy alan Pierre
Maudet`i destekledi. Ignazio
Cassis`in seçilmesiyle birlikte
yaklaşık yirmi yıldan sonra
yeniden, Kanton Tessin`den
bir Hükümet üyemiz oldu. Bu
seçimin sonuçlarından biri de,
Hükümet içindeki adaletsiz
cinsiyet dağılımının bir sonraki
seçime kadar devam edecek
olması oldu.

Çoğunluğun, inisiyatifin direkt
reddedilmesini ve karşı öneri
hazırlanmamasını içeren teklifinin karşısında, Yeşiller adına
öneri teklifini sunan Balthasar
Glättli, Federal Anayasa`da AB
ile yapılan ikili anlaşmalar sürecinin destekleyici önlemlerle

birlikte yer alması gerektiğini
belirtti. Ancak uzun tartışmaların sonucunda, Federal Parlamento RASA-İnisiyatifi'ne
karşı öneri sunulmamasına
ve seçmenlere bu inisiyatifin
reddedilmesi çağrısının yapılmasına karar verildi.

Fair-Food-İnisiyatifi
Yeşiller`in Fair-Food- İnisiyatifi hala Federal Parlamento`da
tartışılıyor. Federal Hükümet
de Yeşiller gibi gıda maddelerinin sağlıklı, çevre dostu ve adil
bir şekilde üretilmesi talebini
haklı buluyor. Buna rağmen bu
inisiyatifi onaylamıyor ve karşı
öneri olmaksızın bu önerinin
reddedilmesini tavsiye ediyor.
Maalesef Federal Parlamento
da Federal Hükümet’in bu
mesajını takip ediyor. Sosyal

Demokrat Parti (SP)`nin
tamamı da Yeşillerin bu
inisiyatifini desteklemiyor.
Bazıları, bu inisiyatifi desteklememelerini, inisiyatif metninin
tarımsal ithalatta çok yüksek
kriterleri talep etmesiyle ve
bunun da Dünya Ticaret Örgütü (WTO)`nun kurallarını ihlal
etmesiyle gerekçelendiriyor.
Tüketiciyi koruma örgütlerinin
sözcüleri ise bunu gıda maddelerinin fiyatlarının yüksel-

mesine neden olacağı türü bir
söylemle gerekçelendiriyorlar.
Bu tartışmalar esnasında ben
de şu temel soruyu yönelttim:
“Gıda maddeleri politikamızın
gerçek bir ekonomi özgürlüğüyle idare edilmesini mi
istiyoruz, yoksa ekonomiye
kendi içinde serbest piyasanın
işletilebileceği bir yön mü
vermek istiyoruz? Büyük çaplı,
adil olmayan ve sağlıksız hayvan yetiştiriciliğinden üretilen

Radyo ve Televizyon harçlarının kaldırılmasını öneren Billag`a Hayır İnisiyatifi Federal
Parlamento tarafından büyük
bir çoğunlukla reddedildi. SVP,
televizyon ve radyo harçlarının
yarıya indirilmesini talep eden
bir karşı öneri sunmayı denedi.

Çok açıktır ki, bu harçların yarıya indirilmesi
kamusal radyo ve televizyonların (ve bölgesel
yayınların da) varlığını
tehlikeye atacaktır. Bu
karşı öneri de büyük bir
oy çokluğuyla reddedildi.

etin, klorlu tavukların ve düşük
ücretlerle toplatılan sebzelerin ithali kimin çıkarına?
Kaynak sularının kullanılan
tarım ilaçlarıyla zehirlenmesi
kimin yararına? Tabii ki ne
tüketicilerin, ne doğanın ne de
toplumun yararına. Çok açıktır
ki, gıda maddeleri ticaretinin
küresel rekabetine müdahale
etmeden etkili ve sağlıklı bir
gıda politikası yaratmaya
teşebbüs edilemez.”

Gensorularıma Verilen Cevaplar
Racial Profiling (Irksal Profil
Oluşturma): Federal Hükümet’e, yaz
çalışma döneminde bu konuya ilişkin
bir soru önergesi sundum. Cevap tam
bir skandal. İsviçre’de neredeyse her
koyu ten rengine sahip insan, polis
tarafından tekrar tekrar durdurulma
ve kontrol edilme deneyimine sahip.
Birleşmiş Milletler`in İnsan Hakları
Komisyonu 4. Ülkeler Raporu ile, bu
durumu İsviçre`nin Racial Profiling`e
karşı yeterli girişimde bulunmamasıyla eleştiriyor. Buna rağmen Federal

Hükümet, anlaşılmaz bir şekilde, yetkili
federal ve kantonal kurumların ten
renginden kaynaklı meşru olmayan
kontrollerin önlenmesi adına, yeterli
girişimlerde bulunduğu görüşünde.
“Polislerin ve sınır görevlilerinin ayrımcı
tavırlarının kurumsal bir uygulama olup
olmadığı” konusundaki soruma Federal
Hükümet`in verdiği cevap kelimesi
kelimesine şöyle: “Kontroller resmi
arama ilanlarına, riziko analizlerine ve
görevlilerin deneyimlerine dayanıyor.“

Kontroller konusundaki bu gensorumda Hükümet’e, bu kontrollerin
yapıldığı yer, zaman, neden ve sonuçlar
konusunda yazılı bir belgelendirme
sistemi de önerdim. Bu sistemle yapılan kontrolün haklı ve kanuna uygun
olup olmadığı ispat edilebilir. Federal
Hükümet bu önerimi, çok bürokratik
olduğu ve haksız bir güvensizliğe
dayandığı gerekçesiyle reddetti. Kendiliğinden anlaşılabileceği gibi, verilen bu
cevaptan memnun değilim.

Yeni Önergelerim: Kalifiye Elemanların eksikliği nedeniyle yabancı diplomaların tanınması için yeni bir soru
önergesi daha sundum. Ayrıca yine bir
soru önergesiyle Federal Hükümet`in
Almanya`daki yasayı model alan bir
Siber-Risk Yasası hazırlığında olup
olmadığını, eğer böyle bir yasa hazırlığı
içindeyse; bu yasanın çıkarılması için
nasıl bir takvimlerinin olduğunu ve bu
yasa formüle edilirken vatandaşların
hangi yasal haklarının göz önünde
bulundurulacağını öğrenmek istiyorum.

Göçmenler İçin Parlamento Grubu:
Parlamento Grupları lobi organizasyonlarından biridir. Bu gruplarda yer alanlar,
çoğunlukla konuyla ilgili olan ve grup
içinde yapılan enformel çalışmaları
daha sonradan kendi parti gruplarına
taşıyan Federal Parlamento ve Senato
üyeleridir. Ben ilk olarak bir Second@s
Parlamento Grubu kurmak istiyordum.
Ancak kısa süre içinde fark ettim ki,
yaklaşık 200 Parlamento grubu var ve
Parlamento üyeleri bütün etkinliklere
katılamıyorlar. Kaldı ki göçmenler için,
içinde Second@s’ın da yer alabileceği

bir Parlamento grubu vardı. Haziran
çalışma döneminden bu yana, grubun eş
başkanları Cesla Amarelle ve Kurt Fluri ile
uyum içinde, bu grubun başkanlığı içinde
yer alıyorum. Cesla Amarelle Kanton Waat`ın Kantonal Hükümeti’ne seçildiği için
Federal Parlamentodan ayrıldı. Şu anda
bu grubu Federal Parlamento Milletvekili
Kurt Fluri ile birlikte yönetiyorum. Rita
Schiavi, teşekkürü hak eden bir biçimde
grubun sekreterliğini üstlendi. UNİA
sendikası ise, grup için kullanılan yerin
kirasının masraflarını karşılamaya hazır
olduğunu bildirdi.

Projekt Papyrus aus Genf: Haziran
çalışma dönemi içinde, Sans-Papier`lere (Kağıtsızlar) statü kazandırmayı
hedefleyen ve hayli bir ilgi gören
Operation Papyrus (Cenevre’den)
isimli projeyi tanıtım amaçlı parlamenterler için bir toplantı organize
ettik. Cenevre örneğindeki gibi aynı
hareket tarzını öngören bir önerge,
Basel-Stadt`da Grosser Rat tarafından
da kabul edildi.

haftasında toplanarak, Staatssekretariat für Migration (Federal Göçmenlik
Dairesi)` ın, göçmenlerin mesleki
entegrasyonu çerçevesinde planlanan
çalışmalara ilişkin bir raporunu
dinledi. Kış çalışma döneminde ise, bu
konuya ilişkin bir etkinlik düzenleme
kararı alındı. Bu etkinlik 28 Kasım
2017 tarihinde yapılacak. Kış çalışma
döneminde, bir de Second@s Grubu
ile, bana göçmen politikasıyla ilgili
konularda danışmanlık yapan bir grubu
bir araya getireceğimiz bir buluşma
organize edeceğiz.

Daha sonraki çalışmalara dair planlamamız: Göçmenler İçin Parlamento
Grubu sonbahar çalışma döneminin ilk
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Sosyal Medya

F

otoğraf ve video
paylaşım platformu
olan Instagram’da
son dönemlerde hızlı
bir yükseliş gözlemleniyor.
2010 yılında akıllı telefonlar
için, ücretsiz indirilebilen bir
mobil uygulaması olarak
ortaya çıkan Instagram,
kullanıcılarının günlük olarak
ortalama 55 milyon fotoğraf
paylaştığı ve aylık aktif kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde
büyüdüğü bir platforma
dönüşmüş durumda. Şu an
itibarı ile, dünya çapında Instagram’ın kullanıcı sayısının
700 milyona ulaştığı ifade
ediliyor.
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Instagram neden popüler?
Bireylerin, hayatlarını fotoğraf aracılığıyla
eğlenceli ve hızlı bir şekilde paylaştıkları
ortam olması Instagram’ın popüler olmasını sağlayan etmenlerden biri denebilir.
Bunun yanı sıra Instagram, çevremizdeki
insanların hangilerinin bu ortama dahil
olduklarını göstermekte ve sosyal ağ üzerindeki bu insanlarla iletişim kurulmasını
sağlamakta.
Instagram’daki etkili iletişim ve görseller
ile ortaya çıkan bu potansiyel, birçok
kurumun ürünlerini sergilediği bir pazar
haline de dönüşmüş durumda. Öyle ki,
firmalar kişilerin popülaritelerine ve takip
oranlarina göre, kullanıcılara kendi ürünlerini sıklıkla hediye edebiliyorlar.

Konuyu daha iyi aydınlatmak için Insagram dünyasının içinde olan genç bir çift
ile, Helin ve Çetin ile görüştük.
Helin ile Çetin Instagram’ı yaklaşık 3 yıldır
kullanan ve de bu sosyal medya ağında
oldukça popüler olan bir çift. İnsagram’da
Helinandcetin ismi ile tanınan çiftin şu an
itibarı ile 133 bin takipçisi bulunuyor.
Instagram, Helin ile Çetin’in tanışmalarının temel nedeni de aynı zamanda. Helin
23 yaşında ve İsviçre’de doğup büyümüş.
3 yaşından bu yana İsviçre’de yaşayan
Çetin ise 21 yaşında. Her ikisi de hem
okuyor hem de çalışıyor.
İlişkileri nişanlılık aşamasına erişen çift
ile Instagram dünyası üzerine bir söyleşi
gerçekleştirdik;

İlk olarak “Tanışmanız nasıl oldu?” diye
soralım.
Helin: Beni kim takip ediyor kim etmiyor
diye dikkat etmezdim pek. Çetin bir gün İnstagram’daki profilime denk gelmiş ve takip
etmeye başlamış. O günü iyi hatırlıyorum.
Onun profiline baktım ve çok beğendim
onu. Fotoğrafını hemen ablama gösterdim
ve şakasına; “Ben bu çocukla evleneceğim”
dedim. Aradan birkaç ay geçti, konuşmadık
yazışmadık pek. Bir akşam bir resim yükledi
Çetin. Ben de beğendim resmi. Sonra o da
benim birkaç resmimi beğendi. Sonra mesajlaşmalar, derken telefon numaraları alıp
vermeler... Sonunda da buluşmaya karar
verdik. Hiç romantik bir tanışma hikayesi
değil ama kader böyle istemiş.
Instagram’a ne zaman başladınız?
Çetin: 3 yıl önce başladık. Ancak bir senedir
daha ciddi bir şekilde kullanıyoruz.
Fikir nasıl oluştu?
Çetin: İlk başta sadece beraber çektirdiğimiz resimleri ve videoları paylaşmak
istiyorduk. Sonra bayağı bir dikkat çektiği
ve beğenildiği için paylaşmaya devam
etmeye karar verdik.
Başlangıçtaki amacınız neydi?
Çetin: Sadece herkes gibi Instagram’da
kendi resimlerimizi paylaşıp insanları
güldürmek ve mutlu etmekti amacımız. Bir
resim paylaştığımızda insanlarda küçük
olsa bile bir tebessüm oluşturmak istedik.
Şimdi ki amacınız nedir?
Çetin: Sayfamızı büyütmek istiyoruz. Başka
ülkeleri gezmek, daha büyük platformlarda tanınmak ve kendi elbise markamızı
yaratmak gibi projelerimiz var.
Instagram’ın size getirisi ne oldu?
Helin: Çok güzel insanlarla tanıştık, yeni
yerler keşfettik. Bazı insanlar bizi örnek
alıyor. Bu bize göre çok güzel birşey. Biz
her zaman dürüst ve doğru davranmaya,
iyi birer örnek olmaya çalışıyoruz. Bazen
takipçilerimizin anneleri ile sohbet
ediyoruz mesela. Çocukları bizi örnek
aldıkları için çok mutlular.
Daha çok eğleniyor musunuz
yoksa eğlendiriyor musunuz?
Helin: Sevdiğimiz bir şeyi yaparak hem biz eğleniyoruz hem
de takipçilerimiz eğleniyor.
İlk başladığımızda eğlenmek
için yapıyorduk ve sayfamız
büyüdükçe “Biz seviyorsak
yükleriz” dedik. Hiçbir zaman “insanlar ne beğenir?”
düşüncesi ile paylaşımlar
yapmak istemedik.

Örnek aldığınız accountlar var mı?
Helin: Evet bir sürü hem de. İlk başladığımızda Dilara ve Veli’den örnek alıyorduk.
Çünkü Avrupa’da en çok izlenen ve beğenilen Türk çifti. Şimdi ise daha çok “fashion/
lifestyle” sayfalarını örnek alıyoruz.
Sizce insanların sizi takip etmelerinin
nedeni nedir? Ne cazip geliyor onlara?

yapıyoruz ancak küçük olan firmalarla
çalışırken onlara daha çok yardım etmeye
çalışıyoruz.
Günlük hayatta neler yapıyorsunuz?
Helin: İkimiz de öğrenciyiz. Çetin şu an muhasebe okuyor ve sonuncu sınıfta. Seneye
üniversiteye başlamak istiyor. Bense.... üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyorum.
Aynı zamanda da çalışıyoruz.

Helin: Bence bizi takip eden insanlar bizim
Sizi sokakta tanıyanlar oluyor mu?
doğal olmamızı seviyorlar. Biz her yaptığımızı severek yapıyoruz. Bunu takipçilerimiz Çetin: Evet oluyor. Çok güzel bir duygu
iyi biliyorlar.
bu. En çok Almanya’da tanınıyoruz. Bizi
Paylaşımlarınızın içeriğinden bahsedebilir destekleyen insanlar o kadar tatlı, o kadar
sıcakkanlı ki, çok mutlu oluyoruz. Zaman
misiniz? Neler paylaşıyorsunuz daha çok?
ayırıp onlarla sohbetler ederiz, birlikte
Helin: Paylaşımlarımız daha çok giyim
fotoğraf ve videolar çektiririz. Onlar bizi
tarzımızla ilgili. Her zaman aynı giyinmeye takip edip her zaman destekliyorlar. Biz
çalışıyoruz. Mesela Çetin kırmızı bir kazak
de onlara bu şekilde karşılık vermeye
giyse, ben de kırmızı bir ceket giyinirim.
çalışıyoruz. Türkiye’ye gittiğimizde birçok
Giyinmemiz daha eğlenceli oluyor. Biri ne
takipçimizle karşılaştık. Açıkçası şok olduk,
giyerse, öbüründe de o giyimi hatırlatan bir çünkü bu kadar beklemiyorduk.
detay var.
Takipçileriniz daha çok kimlerden ve
Bazen de komik videolar paylaşıyor,
hangi yaş grubundan ve hangi ülkelerden
aramızda şakalaşıp, gülüyoruz. Sonra bu
oluşuyor?
komiklikleri takipçilerimizle de paylaşmak
Helin: Daha çok 18-24 arası yaş grubu. Taistiyoruz.
kipçilerimizin büyük bir çoğunluğu AlmanZorlukları ne?
ya, İsviçre, Fransa, Hollanda ve Türkiye’den.
Son dönemlerde hiç aklımızda olmayan
Çetin: Her zaman aktif olmak, her gün
resim yüklemek çok zor oluyor. Çok zaman ülkelerden de çok takipçimiz çıkmaya
alabiliyor. Birbirimize yakın oturmadığımız başladı. Mesela Azarbeycan ya da Kosova.
Kimi zaman Kanada ya da Japonya’dan
için, kimi zaman sadece hafta sonlarında
yazan insanlar da oluyor.
kimi zamansa iki haftada bir görüşebiliyoruz.
Social İnfluence meselesine gelelim.
Reklam kazancınız var mı?
Çetin: Evet var. Ancak 5 ay önce kazanmaya başladık. Çünkü önceden sormuyorduk pek. Bundan dolayı da daha kaliteli
fotoğraflar ve videolar yüklemeye başladık.
Sonuçta bizim sayemizde markaların da
müşterileri oluyor. Onlar kazanıyorsa bizim
de kazanmamız
gerekir. Büyük
firmalar için
ücretli reklamlar

Hangi değerleri taşımak, ne öğretmek
istiyorsunuz?
Helin: Takipçilerimize her zaman tekrarladığımız bir söz var; “Eğer tek bir insanın
yüzünde bir tebessüm oluşturabildiysek, o
zaman işimizi başardık demektir.” İnsanları
mutlu etmek, güldürmek, sevindirmek
bizi 10 kat daha mutlu ediyor. Biz sadece
mutluluk paylaşmak istiyoruz.
Böylelikle yeni dostluklar doğdu mu?
Helin: Evet. Bir kaç ay önce bir defileye
davet edildik mesela. Orada, çoktandır
tanıdığımız ve takip ettiğimiz insanlarla yüz
yüze geldik. Çok güzel ve neşeli bir ortamdı. Burada yeni dostlar edindik.
Arkadaşlıklarınızı kaybettiğiniz oldu
mu hiç?
Çetin: Hayır, olmadı.
Helin ile Çetin’in takipçileri gün
geçtikçe artıyor. Günümüz genç
kuşağının trendlerinden biri olan
bu sosyal medya ağı, şaşırtıcı
derecedeki yenilikleri ile daha çok
konuşulacağa benziyor.
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Gündem

Haşim Sancar
Yeşiller Partisi
Bern Kanton Parlamenteri

Daha önceki
bir yazımda,
önümüzdeki yıldan
itibaren geçerli
olmak üzere,
Bern Kantonu’nun
yeni bir paket ile
sosyal, sağlık,
eğitim ve engelliler
alanında büyük
kısıtlamalara
gideceğini
belirtmiştim.

B

ilindiği gibi şirketlere vergi indirimi
öngören “Unternehmenssteuerreform
III” bu yılın 12 Şubat’ında İsviçre genelinde açık
bir farkla reddedilmişti (yüzde
60 civarında hayır). En çok hayır
oyları ise yüzde 70 oranında
Bern Kantonu’nda çıkmıştı. Bu
sebepten olsa gerek, sunulan
kısıtlama paketi beklenen
düzeyde (250 milyon Frank)
yüksek değil. Ancak sunulan
185 milyonluk kısıtlama paketi,
yine de dokunduğu alanlarda
büyük tahribatlar yaratmaya
yetiyor ver artıyor bile.
Bern Kantonu’nun kısıtlama paketi soğuk bir sonbaharı birlikte
getirirken sıcak tartışmalara
da sahne oluyor. Paket, sosyal
yardım alanında 15-25 milyon
franklık bir kısıtlama ile, insanların aldığı yardıma yüzde 30’a
kadar kısıtlamalara gidilebilmeyi öngörüyor. Özellikle gençler
ve göçmen kökenliler adeta
günah geçişi olarak görülmekteler.
F oturumlu göçmenler altı ay
içerisinde dil öğrenemediği zaman, daha az ve daha kötü beslenmeye mahkûm edilecekler.
Temel ihtiyaçları karşılamak
için ödenen meblanın yüzde on
in-

12

15 Ekim 2017 / Sayı 51

dirilmesi ile İsviçre’de yeni
bir gelişmenin önünü açma
girişi yapılmış bulunmakta. Bazı
kantonlarda, SVP önderliğinde
benzer girişimler için şimdiden yasa önerileri yapılmış
durumda.

Engelliler alanında da
kısıtlamalar
Kısıtlama paketi, engelliler
alanına da dokunmakta ve
açık yaraya tuz basma etkisi
yapmakta. Engelliler alanı, son
yıllarda beş kısıtlama paketi ile
yeterince kan kaybına uğramış
ve bıçak kemiğe dayanmış
durumda.
Engelliler alanındaki kısıtlamalar o kadar dengesiz ki,
kabullenilmesi mümkün değil.
Engelliler toplumun yüzde
birini oluştururlarken, kısıtlama
paketindeki payları ise % 12.
Engelliler alanındaki bu yükü,
bakım evleri (Heimler), danışma
kurumları vs. çekmek zorunda
kalacak. Bu da bakım evlerinin
masraflarını düşürmeleri için,
yoğun bakıma ihtiyacı
olan kişileri kabul
etmemesi
an-

lamına geliyor ki, buna çifte
standart denilebilir.
Spitex alanında yapılan kısıtlamalar, kişinin masraflara
katkıda bulunmasını artırılıyor. Bu nedenle, kantonun,
ulaşımı kolay olmayan ve ücra
köşelerde bakıma ihtiyacı olan
insanlara (yaşlılar da dahil)
yapılacak yardımın, daha da zor
olması anlamına geliyor.
Kısıtlama paketi, kısıtlamayı
öngören sosyal yardım yasası
değişikliği ve 2018 bütçesi Kasım ayında yapılacak oturumda
Parlamento’da ele alınacak.
Kanton Parlamentosu’ndaki
güçler dengesinden dolayı, gelen değişiklikleri ve kısıtlamaları
çok fazla değiştirebileceğimiz
kanısında değilim. Hükümetin
hazırladığı değişiklikler şu anda
komisyonlarda görüşülüyor.
Ancak, gün yoktur ki bir kurumdan, tek tek kişilerden veya
bu alanlarda çalışan
tanıdık birinden
biz Kan-

ton Parlamenterleri ‘ne bir mail veya
bir mektup gelmesin. Herkes kaygılı.
Gelen yazılarda, kısıtlamaların birlikte
getireceği olumsuz sonuçların ne tür
yeni olumsuzlukları ve yeni masrafları
da beraberine getireceği belirtilmekte.

Tepkiler
Öngörülen kısıtlamalara karşı
tepki göstermeyi sokağa da taşımak
amacı ile Kanton Parlamentosu’nun
Eylül ayındaki oturumu sırasında,
Bern Münzerplatz’da üç bin kişilik
bir katılımla, bir miting düzenlendi.
Sağlık ve sosyal, meslek sendika
ve kurumlarının organize ettiği bu
mitingde konuşmacılar, bir taraftan
protestolarını, diğer tarafta kısıtlamalarla sınırın çoktan geçildiğine
vurgu yapıyorlardı.

Vergi adaletsizliği
Tüm bu kısıtlamalar
şirketlere

ve iyi gelirli kişilere vergi indiriminde
bulunmak için başvurulan yollar. Bern
Kantonu daha önceleri değişik yollarla
iyi gelirli kişilerden alınan vergileri
azalttı (örneğin el değiştiren evlerin
tapu masraflarında alınan vergiler, taşıt
vergileri gibi).
Vergi, yeniden dağıtımı sağlayan bir
sistemdir. Ancak, sağ ağırlıklı Bern
Kantonu, bu yeniden gelir dağılımını aşağıdan yukarıya doğru yapma
yolunu seçmiş bulunmakta. Bu da,
vergi adaletsizliği ve sosyal adalete
darbe vurma anlamına gelmekte ve
direnmeyi meşrulaştırmakta. Önümüzdeki Mart ayında, Bern’de Kanton
Parlamento seçimleri yapılacak.
Bu sosyal adaletsizliğin,
sağ ağırlıklı bu
kantonda,

seçimlere ne kadar yansıyabileceğini
hep birlikte göreceğiz. Ağırlıkta olan
sağ partilerin bu anlayış ve tavrını değiştirecek bir alternatif, yeşil ve solun
Parlamento’da güçlenerek, dengeleri
değiştirebilmesine bağlı. Diğer bir alternatif de, kamuoyu çalışması aracılığı
ile kamuoyunun baskısını sağlamak ve
parlamento dışı demokratik çalışmaların etkisini artırmak. Her iki metot
da birbiri ile iç içe yürütülen çalışmalar
ve bugüne kadar ürün veren
çalışma biçimleri.

Söyleşi

Artık herkes sigaranın ne kadar zararlı olduğunu
biliyor. Tütünün kansere sebep olduğunu duymayan,
bilmeyen kalmadı.
İsviçre Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde SmokeFree isimli bir kampanya
başlattı. 10 farklı dil ile sunulan ve birçok görselle de desteklenen bu kampanyanın temel amacı, sigara içmenin önüne geçmek ve sigara bırakmayı
teşvik etmek.

Kemal Kiraz

Sağlık yönünden
daha da dincim ve
öncekinden daha
hareketliyim.

K

onuya daha fazla dikkat
çekmek için, 25 yıl boyunca günde 2,5 paket sigara
içen ve sonrasında sigarayı
bırakan Kemal Kiraz ile görüştük.
Kemal Kiraz yaklaşık 6 yıldır sigara
içmiyor. 3 abisi ve 1 ablasını kanserden kaybeden Kiraz, hepsinin sigara
kullandığını ifade ediyor ve şöyle diyor; “Beni en çok etkileyen şey, 2010
yılında abim ve ablamın kanserden
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dolayı ölmeleri oldu. Biri akciğer
kanseri idi. Akciğer kanserinin
sebebinin yüzde 80 oranında sigara
olduğunu biliyorduk ama alışkanlıktan dolayı bir türlü bırakamıyorduk.
Abim ve ablamın aynı yıl kanserden
ölmeleri beni çok düşündürdü. Sigaranın kimseye yarar getirmediğini
anladım ve bu nedenle bırakmaya
karar verdim. O gün bugündür de
hiç ağzıma almadım.“

Sigarayı bırakma aşamasında güçlükler yaşadınız
mı?
Başlangıçta güçlükler oluyor
tabi. Bu güçlükleri aşmak için
kimisi çerez tüketir, kimisi bol
bol su içer kimisi de tesbih
çeker. Ben kesin karar verdiğim, kafamda bitirdiğim için
çok fazla güçlük yaşamadım
doğrusu. Dediğim gibi bu işte
en önemlisi kararlı olmak.
Sigarayı bıraktıktan sonra
vücudunuzda ne tür değişiklikler hissettiniz?
Haftanın 7 günü kendi
işimde çalışan biriyim
ben. Şimdi sağlık
yönünden daha dincim
ve öncekinden daha
hareketliyim. Sigara
içerken yorgunluk belirtileri oluyordu üzerimde,
şimdi yok artık. Kendimi zinde hissediyorum. Daha önce

Sigaranın içinde 9 binden fazla madde bulunuyor. Bu kimyasal
maddelerin 81 tanesi doğrudan kansere neden oluyor.

nefes darlığı sorunu yaşıyordum, sigaradan kurtulduktan
sonra bu sorun da ortadan
kalktı. Sabahları kalktığım
zaman ağzımın içi zehir
gibiydi. Sigara kokusundan
dolayı evde eşimle, çocuklarımla sürekli tartışıyordum. Eşime yaklaşamıyordum. Şimdi hepsi geçmişte
kaldı. Artık sigara aklıma bile
gelmiyor. Yanımda içenlerden de rahatsız olmuyorum
ve “tekrar başlarım“ diye bir
korkum da yok.
Tavsiyeleriniz neler olur?
Sigarayı bırakmak o kadar
da zor değil. Başlamak
işin yarısıdır. Kişi ilk olarak
kararlı olmalı ve kafasından
sigarayı silmeli. Ben öyle
yaptım. Sigara gibi alkolün de
bırakılmasında fayda var tabi.
Çünkü alkolle birlikte, farkında
olmadan daha çok sigara

içiyor insan. Çağrışım yapıyor
hep. Ayrıca sigarayı bırakmak
ekonomik olarak da ciddi bir
avantaj yaratıyor. Örneğin sigara paketine verdiğiniz parayı
her gün bir kumbaraya koyun.
Yıl sonunda göreceksiniz ki
2 tatil yapacak kadar paranız
birikmiş olacak.

Sigara bırakma aşamasında bazı öneriler;
•

Öncelikle sigara içilen ortamlarda bulunulmamalıdır.

•

Yemekten sonra hemen sigara içilmemelidir, çünkü bu durum kalp krizine neden olabilir.

•

Sigara akla geldiğinde 1 bardak su içmek ve ya bir parça
kuruyemiş yemek faydalı olabilir.

•

Yemek sonrası yürüyüş yapmak sigara isteğini azaltacaktır.

•

Sigara bırakıldığında kişi yiyecek ve içeceklerin tadını daha
çok almaktadır.

•

Kül tablası, çakmak, sigara paketi gibi hatırlatıcı objeleri
ortadan kaldırılmalıdır.
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SIGARAYI BIRAKMA HATTI
sana Türkçe olarak
destek veriyor.

0848 187 187

Sabit şebekeden dakikası 8 Rappen

Ich bin stärker.

Ben daha güçlüyüm.

Hukuk

Derya Özgül LL.M.
Hukukçu
d.ozgul@haberpodium.com

İ

sviçre’de 1960 yılından bu
yana var olan bir sigorta
türü olan Malulen Emeklilik Sigortası, birçok kez
revizyonlardan geçirilip
değiştirilirken, birkaç yıldır sabit duruyor gibi. Son revizyonlardan sonra, prensip olarak
malulen emeklileri daha çok
iş hayatına dahil etme gibi bir
politika yürütülüyor. Ödeneklerin ise en son aşamada
yapıldığı görülüyor.

Bu konuda en çok yöneltilen
sorulardan biri; “Malulen
emeklilik hakkım var mı?“
şeklinde.
Evet, İsviçre’de yaşayan veya
çalışan her bireyin malulen
emeklilik hakkı bulunuyor.
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Ayrıca yurtdışında ikâmet eden
İsviçre veya Avrupa Birliği
ülkeleri vatandaşları, İsviçre’de
sigorta primi ödedikleri takdirde bu emeklilik hakkından
yararlanabiliyorlar.
Sigorta primlerini en az üç yıl
ödeyen bir kişi, sağlık nedenlerinden dolayı yaptığı işi (ücretli olması şart değil) kısmen
veya tamamen yapamıyorsa
ya da engelleniyorsa, kişinin
ödenek alma hakkı bulunuyor.
Bu engelin fiziksel, psikolojik
veya zihinsel olması fark teşkil
etmediği gibi, engelin doğuştan ya da sonradan oluşması
da fark etmiyor.
Engelli bir insanın kendi geçimini kısmen veya tamamen
kendisinin karşılaması ve böylelikle kendi gücüyle bağımsız
bir şekilde geçinmesi günümüzün asıl hedefi. Bunu teşvik
edecek olan birçok program
bulunuyor. Sağlık sorunlarını
önlemek veya sorunlara erken
müdahale etmek en önemli
konular iken, iş hayatına uyumu yeniden sağlamak amacı
ile, rehabilitasyon önlemleri de
alınabiliyor.

Malulen emeklilik hakkı ve
ödenekler
Malulen emeklilik hakkı, önce
erken müdahale, daha sonra
da rehabilitasyon önlemleri ile
istenen sonuçlara varılmazsa
ortaya çıkıyor. Uygulama,
bir yıl boyunca en az % 40 iş
göremez (doktor raporu ile)
olunduktan sonra, ikinci yılda
en az % 40 iş görürü (sigorta
raporu) öngörüyor. Ödenekler ise, en az % 40 engellilik
durumunda yapılıyor. % 40
emeklilik durumunda, kişiye
normal emeklilik maaşının %
25’ine denk gelen bir ödeme
yapılıyor.
% 50 engelde, % 50 ödenek, %
60 engelde, % 75 ödenek, en
az yüzde 70 engelde ise % 100
ödenek alınabiliyor. Burada,
normal şartlarda çalışılırken
alınan maaş esas alınıyor.
Burada bir parantez açalım;
20 yaşından sonra İsviçre’ye
gelen bireyler için, her eksik
ödeme yılından dolayı en az
1/44 kesinti yapılıyor.
Herhangi bir sağlık sorunundan dolayı kendinizi iş

yapamaz olarak görüyorsanız, önce bir uzman doktora
görünüp iş göremezliğinizin
uzun süreli olup olmadığını
netleştirin.
Doktorunuz malulen emekliliğe başvurmanızı önerirse,
başvuru yapılabilir. Bu durumda sigortanın başvurunuzu
karara bağlaması altı aydan iki
yıla kadar sürebilir.
Sigortadan herhangi bir olumsuz karar geldiğinde, karara
30 gün içerisinde itiraz etme
hakkınız bulunuyor. Gelecek
olan olumsuz kararlara sürekli
olarak itiraz etmekte fayda var.
Aynı şekilde yüksek yüzdeliklerle emekliliğiniz tespit
edilmiş, daha sonra da emeklilik yüzdeliğiniz düşürüldüyse,
buna itiraz hakkınız bulunuyor.
Bazı durumlarda kurum adına
çalışan herhangi bir doktor,
sizi muayene bile etmeden
hakkınızda karar verebiliyor.
Bu prosedürün iyi izlenmesi
önemli. Kabul edilemez bir
durum ortaya çıktığında,
haklarınızı hukuki yollardan
aramanızda fayda var.

• Avrupa Hukuğu
• 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.

Derya Özgül, LL.M.

Tösstalstrasse 23
8400 Winterthur

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

d.ozgul@adconsultancy.ch
www.adconsultancy.ch
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ygar Tamer pek çok
filmde rol alan ve
son dönemlerde
kendinden
bahsettiren başarılı bir
oyuncu. Bugüne kadar
6’sı uzun metrajlı, 8’i kısa
metrajlı olmak üzere birçok
sinema filmi ve televizyon
dizisinde roller alan Uygar
Tamer çocukluğundan
bu yana sinemanın ve
tiyatronun içinde yer alan bir
isim.
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Son olarak, Almanya’da,
NSU: ALMANYA‘NIN ORTASINDA adlı trilojinin BENİ
UNUTMAYIN - KURBANLAR
filmi ile, DSP 2017 Alman
Oyuncu Ödülü aldınız. Bu ödüle
dair neler söylemek istersiniz?

Çalışmalarından dolayı birçok ödül alan sanatçı, son
olarak 22 Eylül’de Berlin’de,
Alman Oyuncu Birliği’nin
düzenlediği Almanya Oyuncu Ödülü 2017 galasında,
en başarılı yan oyuncu
ödülüne layık görüldü. Uygar Tamer bu ödülü, “NSU:
ALMANYA‘NIN ORTASINDA” adlı trilojinin “BENİ
UNUTMAYIN – KURBANLAR” isimli filmdeki Adile
başrolü ile aldı. Oldukça
başarılı bir performans
sergileyen sanatçının
rol aldığı bu film gerçek
olaylardan yola çıkılarak
yapıldı. Yönetmeliğini Züli
Aladağ’ın yaptığı bu filmde,
2000-2007 yılları arasında,
8’i Türkiye kökenli olmak
üzere 10 kişiyi öldüren
Nasyonal Sosyalist Yeraltı
(NSU) örgütü işleniyor.

Evet, bu film ile Deutscher
Schauspielpreis, en iyi yan
oyuncu ödülü aldım. Elbette
sevindim. Bu sene gösterilen
tüm film ve TV yapımlarının
arasından seçilerek, çeşitli
elemelerden sonra Alman
Oyuncu Birliği’nin tüm üyelerinin açık oylamasıyla verildi
bu ödül. Torpil ve kayırma gibi
küçük çıkarların işlemediği
bir ödül olduğu için, benim
için onur verici bir durum
tabii. Oyuncu meslektaşlarım
tarafından kabul görmek çok
güzel.

Ödül töreninde, ödülün
Tamer’e verilme gerekçesi
ise şöyle açıklandı: "Uygar
Tamer, Adile rolünü o denli
yüksek bir duygu gücü ve
büyük bir saydamlıkla
oynadı ki, rolünün her anını
ve her dokusunu bizim de
paylaşmamızı sağlamıştır.
Öyle anlar vardır ki, onun bu
oynadığını değil, kurbanlar
adına bu rolü gerçekten
yaşadığını düşünürsünüz.
Oyunuyla, yaşanan bu acıları başka birinin gözünden
değil, kendi acılarımızmış
gibi hissetmemizi sağlamıştır.“
Çalışmalarını uluslararası
boyutu ile sürdüren oyuncu,
Türkçe’nin yanı sıra Almanca, Fransızca, İtalyanca ve
İngilizce dillerini konuşuyor.
Zürich’te yaşayan Uygar
Tamer ile çalışmaları hakkında konuştuk.

Bu filminizde Adile’yi canlandırdınız. Filmle ilgili kısa bilgi
aktarmanız mümkün mü?

Film çekimlerinin
bitimine üç gün
kala, ilk defa
kahramanım Adile
Şimşek ile tanıştım.
Unutamayacağım
bir andı o an.
Ağlamaktan
konuşamadım.
Adile’nin güçlü
duruşundan çok
etkilenmiştim.

Bu filmde, 2000 yılında
hunharca öldürülen Enver
Şimşek’in eşi Adile Şimşek’i
canlandırdım. Enver Şimşek,
Nasyonal Sosyalist Yeraltı
Örgütü (NSU) ve karanlık güçlerin öldürdüğü ilk vatandaşımız. Triloji, NSU cinayetlerinin
çeşitli boyutlarını anlatırken,
örgütün oluşumu, kurban
seçilen ailelerin yaşadıkları ve
olayı araştıran kurumları ele
alıyor. Bizim bölümümüzde,
Adile ve evlatlarının Enver’i
yitirdikten sonra, bırakın
destek görmeyi, makamlarca
hangi korkunç suçlamalara
ve baskılara maruz bırakıldıkları anlatılıyor. Senaryo,
Enver Şimşek’in kızı, Semiya

Şimşek’in “Acı Vatan” adlı kitabından uyarlandı. Akıl alır gibi
değil yaşanan bu olaylar... Çok
çok acı. İnsanlığa aykırı.
Bu filmde yer almanız nasıl
oldu?

Filmde yer almam benim için
sürpriz oldu. Çekimlere iki
ay kala rolü oynamayı isteyip
istemediğim soruldu. Casting
dahi yapılmadan görevi
üstlenmiş oldum. Hemen dava
dosyalarını ve basında yer
alan tüm belgeleri okuyarak
hazırlanmaya başladım. Film
çekimlerinin bitimine üç gün
kala, ilk defa kahramanım
Adile Şimşek ile tanıştım.
Unutamayacağım bir andı o
an. Ağlamaktan konuşamadım. Adile’nin güçlü duruşundan çok etkilenmiştim. Kendisi
ile karşılaşınca duruluğu,
asaleti, tüm yaşadıklarına
rağmen insanlığı ve anaç hali
beni benden aldı. Çok büyük
hayranlığım ve saygım var
kendisine.
Son dönemlerde çalışmalarınızı daha çok Almanya’da
sürdürüyorsunuz? Sinema
konusunda Almanya çok daha
fazla mı olanak sunuyor?
Aslında sadece Almanya’da
çalışmıyorum. En son İsviçre’de, çok da ilginç bir projede
başrollerden birini oynadım.
Film baştan sona ONETAKE,
yani montajsız çekildi. Dani
Levy’nin rejisörlüğünü üstlendiği bir Tatort’tu bu. 2018’de
gösterime girecek. Sorunuza
dönersek, evet Alman film
endüstrisi çok daha büyük.
Daha fazla film yapılıyor.
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İsviçre ve Almanya’da sinemaya yaklaşım konusunu açabilir misiniz? İki ülke
arasında bir kıyaslama yapmanız mümkün
mü?
Dediğim gibi, Almanya’da bir film endüstrisi daha büyük. Sonra televizyon
kanalları çok daha fazla. İmkanlar daha
çok yani. İsviçre ise daha küçük ve film
konusunda sanırım çok da iddialı değil. Ya
da film, toplumun veya finansörlerin çok
da önemsediği bir alan değil belki de. Ne
yazık ki böyle.
Yer aldığınız filmlerde daha çok göçmenleri temsil ediyorsunuz. Göçmenlerin
Almanya ya da İsviçre sinemasındaki
temsilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gündelik yaşamda göçmenlere dair var olan
önyarglar sinemaya ne ölçüde yansıyor?
Film, genelde beyinlerdeki klişeleri ve
oturmuş önyargılar kullanmaya meyilli bir
alandır. Eski Türk filmlerinde zengin ailelerin “Dudu“ çocuk bakıcılarını siyahi oyuncuların canlandırmış olmaları da buna benzer
bir örnektir. Almanya’da her meslek ve
statüden vatandaşımız olmasına rağmen,
göçmen kökenli
veya farklı tende
oyuncuları akaBu bizim gibi
demisyen veya
düşünen
filmciler
entelektüel kaiçin
önemli
bir
rakterleri canlankonu.
Tabii
ki
amaç
dırırken görmek
kafalardaki klişeleri
nadirdi. Lâkin
silmek. Toplumda
göçmen oyuncu
göçmenlere karşı
ve yönetmenler
yerleşmiş imajları
bu konudaki
film aracılığı ile
hassasiyetlerini
kırmak ve doğru
her fırsatta dile
bilgilendirmek
getiriyorlar artık.
Bu bizim gibi
önemli.
düşünen filmciler
için önemli bir konu. Tabii ki amaç kafalardaki klişeleri silmek. Toplumda göçmenlere karşı yerleşmiş imajları film aracılığı
ile kırmak ve doğru bilgilendirmek önemli.
Ben kendi açımdan bir adım atabildim
sanırım. Örneğin en son oynadığım Tatort
başrolünde yerli, etable olmuş, doğruyu
savunan bir avukatı canlandırdım. Oyuncu
tanındıkça daha farklı rollerde oynama
şansı da artıyor belki de. Oyuncuların
kişisel başarıları, dolaylı olarak toplumdaki
önyargıları kırabilmede etkili olabiliyor.
İnsanlar kara kaşlı, kara gözlü birinin de
avukat olarak iyiliği temsil edebileceğini
belleklerinin bir köşesine kazıyorlar. Almanya’da etable olmuş, sevilen çok sayıda
oyuncumuz ve rejisörümüz var. Hatta
çok da başarılılar ve sadece göçmenleri
canlandırmıyorlar. Ancak teşhisinizde hak-
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lısınız. Bu konu göçmen kökenli olan pek
çok oyuncunun yarası. Göçmen olmayıp
meslekten ekmeğini kazanamayan çok
sayıda oyuncunun var olması da oyunculuk mesleğinin diğer başka bir sorunu, ki
yabancı oyunculara film pastasından daha
da az pay düşüyor haliyle. İsviçre bu konuda çok daha geride. Zaten az sayıda olan
prodüksiyonlarda göçmenlere sıra çok
daha nadir geliyor. Neredeyse yok gibi...
Sizce sinemanın gücü, insanlar arasında var olan önyargıları yıkmada ne derece
etkili olabilir? Burada kendinize nasıl bir
rol biçiyorsunuz?
Sinema, film, televizyon, basın gibi geniş
kitlelere kısa yoldan ulaşabilen kim ve
ne varsa elbette ki önyargıları yıkmak,
bir görüşü yaymak, lobi oluşturmak için
en güçlü araçlar bence. Bizim açımızdan

bakarsak; kimse elinden geleni ardına
koymasın diyorum. Önüme gelen projeleri
ölçüp biçiyorum, bakış açıma ters düşenleri kabul etmiyorum veya senaryoyu
olabildiğince istediğim kıvama getirtiyorum. Yani taviz vermiyorum (gülüyor).
Gerekiyorsa kendi şahsi çıkarlarımı göz
ardı edip rol almıyorum.
Çalışmalarınızı bundan sonraki süreçte
Almanya’da mı sürdüreceksiniz?
Öyle bir kısıtlamam yok (gülüyor). Konuşabildiğim her dilde, hatta hiç bilmediğim
bir dilde dahi, her yerde film yapabilirim.
Bu sene Almanya’nın yanı sıra İsviçre’de
de iki önemli projede yer aldım. Hatta
projelerin birinde İsviçre televizyonunun
iddialı yeni dizisi “Wilder“’de hiç bilmediğim
Arapça dilinde oynadım. İnsan kendi ön
yargılarını ve bilmediklerini de kırmalı...

İsviçre’ye dair plan ya da projeleriniz
var mı?
İsviçre’de yıllar önce “Umut Veren En İyi
Oyuncu Ödülü“ ve sonra ekipçe “Schweizer
Helden“ filmimizle Locarno Film Festivali’nde büyük seyirci ödülü almış olmamıza
rağmen, Almanya’daki Adile Şimşek rolü
sayesinde İsviçreliler de sanırım beni yeniden keşfetti. Şu an hiç peşimi bırakmıyorlar sağ olsunlar. Birçok önemli projede yer
almaktayım.
Sinema ile tanışmanız nasıl oldu?
Babam Erdoğan Tamer önemli bir gazeteci
ve yazardı. Annemin de ses sanatı geçmişi
var. Bu nedenle Ankara’da yazar-çizer-sanatçı bir çevrenin kalbinde büyüdüm. Çok
şanslı bir çocukluğum oldu. Filme ilk adım
atmama vesile olan kişi de aile dostlarımızdan biri olan, büyük oyuncu Zeki
Göker’di. Zeki
abinin kurmuş
olduğu Eti
Babam Erdoğan
Sanat Merkezi
Tamer önemli bir
vardı ve ben
gazeteci ve yazardı. küçükken tiyatroyu ziyaretleAnnemin de ses
rine giderdik.
sanatı geçmişi
Bir kere bir
var. Bu nedenle
çocuk oyuncu
Ankara’da yazargelmemiş, beni
çizer-sanatçı
erkek kılığına
bir çevrenin
sokup, sahneye
kalbinde büyüdüm. atmışlardı. O
Çok şanslı bir
tiyatro kulisinin
çocukluğum oldu.
kokusunu
hiç unutmadım. Ve oradaki dostlukları
tabi. Yine aynı yıllarda büyük usta Genco
Erkal’ın başrolde oynadığı Ali Özgentürk’ün
AT isimli filminde minicik bir rolde yer
aldım. 9, 10 yaşlarındaydım o zamanlar...
Çok aklım ermiyordu ama film ortamını
sevmiştim. Bana premierde nezaketen
bir de plaket vermişlerdi, hala saklarım.
Birgün Zürich’te film oyunculuk okulunun
sınavları olduğunu duydum. Bir Cumartesi günüydü; bir gidip bakayım dedim.
Gidiş o gidiş... Sinema eğitimimi Zürich’te
bulunan EFAŞ European Film Actor
School’da aldım. Sanırım Türkiye kökenli
olmamın verdiği, duyguları gösterebilme
yeteneğimden dolayı, üç yıllık eğitimi sınıf
atlayarak iki yılda tamamladım ve diplomamı aldım.
Sinema ve oyunculuk sizin için ne ifade
ediyor?
Oynamayı seviyorum, o anı. Bir set
işçisi gibi görüyorum kendimi. Ama onun
dışındaki şatafat çok benlik bir şey değil
aslında. Şatafata çok da bir anlam veremiyorum zaten. Herkes işini yapıyor. Bu
kadar basit.

Etkilendiğiniz ya da örnek aldığınız
oyuncular var mı?
Birçok oyuncunun oyununu beğendiğim
oluyor. Daha doğrusu doğal olan, inandırıcı
olan, kendini dışardan seyretmeyen oyuncuları beğeniyorum. Ama örnek aldığım
hiç kimse olmadı. Herkes kendi dünyasından beslenerek oynuyor çünkü.

ve rejisöre teklif ediyor. Sonra size birkaç
sahne gönderiyorlar. Bunları ezberleyip,
gidip sunumunuzu yapıyorsunuz. Yapımcı
ve rejisör de sizi role uygun bulursa ok’yi
alıyorsunuz. Bu iş için oyuncuların kendi
web sayfaları ve showreel’lerinin olması

Oyunculuktan bahsedebilir misiniz?
Zorlukları nelerdir mesela ya da güzel
yanları?
SANATÇININ ALDIĞI ÖDÜLLER
Alman Oyuncu Ödülü 2017
Alman Televizyon Ödülü 2017
Grimme Ödülü 2017
Séries Mania En İyi Dizi Ödülü
Ondas Enternasyonal TV Ödülü 2016
Locarno Film Festivali Seyirci Ödülü 2014
Isviçre Film Ödülü Quarz
First Steps Max Ophüls Film Ödülü 2002
Alman Film Ödülü 2001
Tokyo Enternasyonal Film Ödülü 1885
UZUN METRAJLI FİLMLER
Buğday, 2014
Schweızer Helden, 2013
Dırty Money - L‘infiltré, 2009
James Bond - Quantum Of Solace, 2008
Dansöz, 2002
At,1981
TİVİ DİZİLERİ
Grossstadtrevier, 2017
Tatort - Alte Männer Sterben
Nicht - One Take, 2017
Flucht Ins Ungewisse, 2017
Wilder, 2016-2017
Nsu; Almanya‘nın Ortasında
Kurbanlar - Beni Unutmayın, 2015
Tag Und Nacht, 2008
Der Fahnder, 2001
Avrupa’dan,1994
KISA METRAJLI FİLMLER
Fallwind, 2012
Rumantsch Oder Rivella, 2008
Zack, 2003
Sotokai, 2002
Märchenprinz, 2003
Ferrari, 2002
Cut Away, 2000
Conscious, 1999
TİYATRO OYUNLARI
Sıeg Über Die Schwerkraft, 2006
Emekli, 1994-1995

Set ortamında
Set ortamında
saatlerce beklediksaatlerce
ten sonra, doğru
bekledikten
anda doğru duyguyu
sonra, doğru
verebilmek enerji
anda doğru
ve konsantrasyon
duyguyu
gerektiren bir iş bu.
verebilmek
Kimsenin hakkını
enerji ve
yemeden mecazi
konsantrasyon
bir örnek vermem
gerekirse; film işi için gerektiren bir iş
kömür madeninde
bu.
çalışmak gibi zor bir
iş derler. Yani o denli ağır olduğu söylenir.
Ve meslek olarak çok da garantisi olan bir
dal değil. Arka arkaya film çekip, yıllarca
hiçbir projede yer alamama riski var mesela. İlk aklıma gelenler bunlar. Güzelliği
ise, set ortamında çalışan insanların pratik
zekâları ve yaratıcı güçleri… Her türlü
zorluğu alt edebilme yetenekleri, nereden
gelirseniz gelin, kim olursanız olun o
ekibin parçası olmanız mesela. Ufku dar
olmayan insanlarla karşılaşıyorsunuz
çoğunlukla.
James Bond filminde de rol aldınız. Bu
filmde rol almanız nasıl oldu?
Birgün evde otururken, telefon çaldı. O gün
tam da 1 Nisan’dı. “James Bond castingine
gelmek ister misiniz?” diye sordu telefondaki ses. Arkadaşlarım şaka yapıyor
sandım önce. Castingci olduğunu söyleyen
telefondaki kişiye, gelemeyeceğime
dair birçok kaba neden saydıktan sonra,
gitmem gereken adresin ciddiyetinden işin
şaka olmadığını anladım. Castinge gittim,
verilen sahneyi oynadım. Castingcinin
“James Bond ve Ocean 12” gibi meşhur
birçok filmin Castingcisi olduğunu da
günler sonra anladım. Üst üste çok komik
olaylar yaşadığım bir çekimdi.
Sinema dünyası rol vermek istediği
oyuncuları nasıl buluyor?
Almanya ve İsviçre’de bir filme oyuncuları
teklif eden kişi, yani Casting’ci, kafasında
role uygun bulduğu oyuncuları, yapımcı

da faydalı oluyor tabi. Oradan sizi izleyip
role uygun görürlerse nadiren de olsa,
casting yapılmadan da rolü alabiliyorsunuz.
Hedefleriniz arasında Hollywood da
var mı?
Genelde kendime hiçbir hedef koymuyorum açıkçası. Beni bulması gereken doğru
projenin bana ulaşacağına inanırım hep.
Tipik gişe Hollywood filmlerini pek seyrettiğim de söylenemez. Kısmet.
Yeni projeleriniz olacak mı?
Bu sene leyleği havada gördüm diyebilirim. Hayli yoğun geçti. Biraz dinlensem
iyi olur. Hatta kedimle ve ailemle vakit
geçirmeye ihtiyacım var aslında. Bakalım...
Bu iş sürprizlerle dolu, her an herşey
olabiliyor.
Müzikle de ilgileniyorsunuz. Son
sorumuz bu konu ile ilgili olsun. Müzikal
çalışmalarınızdan da kısaca bahsedebilir
misiniz?
Müzik annemden ve teyzemden bana geçen bir güzellik. Annem Bilge Tamer, Türkiye’nin ilk ve en otantik Azeri seslerinden
biridir. Örneğin “Ayrılık” şarkısını Türkiye
ilk olarak ondan duymuştu. Benim şu an
fırsatım yok pek. Müzisyen arkadaşlarımla
çalışabilmek için Türkiye’de daha çok vakit
geçirmem gerekiyor. Çok isterim, çünkü
esaslı müzik her şeyden üstün bence.
Dinleyene de, yapana da şifa.
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İ

sviçre’de yaklaşık 20 yıldır hizmet
sunan İşbank Zürih şubesi 31 Ekim
2017 tarihi itibariyle kapanıyor.

sahiplerine hesaplarını kapatmaları
için son günü beklememeleri yönünde
çağrıda bulunuyorlar.

Bodmerstrasse 14, Zürich adresinde
bulunan İşbank şubesinin kapanma
kararı çalışanlarına 15 Ağustos’ta bildirildi. Kapanma kararı ile birlikte, banka
bünyesinde çalışan 7 kişiden 5 kişinin
işine son verildi. Bankanın üst düzey
sorumlusu olan iki kişi ise Almanya’daki şubelerde görevlendirilecek.

Kapanış nedeni; teknolojik gelişmelere ayak uyduramama

Banka yetkililerinden hesap sahiplerine çağrı
Banka yetkililerinin hesap sahiplerine yönelik yaptıkları açıklamada,
31 Ekim 2017’den itibaren nakit para
işlemlerinin ve havale göndermelerin
durdurulacağı bildirildi. Yetkililer, hesap

İsviçre’de bulunan ve Türkiye’yi temsil
eden tek banka olan Zürich İşbank
şubesinin kapanış nedenleri olarak,
“Gelişen teknolojik gelişmelere ayak
uyduramama ve bu konuda eksiklerini
gidermede geç kalma“ gösteriliyor.
Yetkililer, İşbank’ın kapanmasının
İsviçre için kayıp olduğunu da dile
getiriyorlar.
İşbank, ağırlıklla havale ve bireysel
kredi hizmetleri sunuyor. Günümüzde
havale sistemi yavaş yavaş ortadan

Mozaik GmbH / Schlossacker 1
4853 Murgenthal

kalkarken, var olan internet bankacılığı
uygulaması sektöre ayak uyduramayan
ve güncel gelişmelerin gerisinde kalan
bankaları zorluyor.
isviçre’de 2017 yılı verilerine göre
kapanan banka sayısı 20.
Uzmanlar ilerleyen zamanlarda şube
bankacılığının yavaş yavaş ortadan
kalkacağını ifade ediyorlar.
İşbank’ın Avrupa’daki şube sayısı
13’e düştü.
Son birkaç yılda Avrupa genelinde
İşbank’ın bazı şubeleri kapatıldı. Hamburg, Karlsruhe, Köln-Mülheim ve Sofya şubelerinden sonra Zürich şubesinin
kapatılması ile İşbank’ın Avrupa’daki
şube sayısı 13’e düştü.

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

info@ mozaikgmbh.com
www.mozaikgmbh.com

Portre

Gülter Locher

J

ohanna
Spyri,12.6.1827
tarihinde bir köy
doktorunun (Jakob
Heusser) altı
çocuğundan dördüncüsü
olarak, Zürich Hirzel'de
dünyaya geldi. Annesi Meta
Heusser, çileci lirik şairdi.
Yazar, güzel anılarla dolu
mutlu çocukluk ve gençlik
yıllarını düşünmekten,
yaşamı boyunca zevk
almıştı. Köy okuluna
devam ettiği sırada köydeki
papazdan da özel dersler
almıştı. Okul bittiğinde ise,
üç yıl boyunca Zürich'te
müzik ve yabancı dil eğitimi
aldı. 16 yaşına geldiğinde de,
bir yıl boyunca Yverdon'daki
bir yatılı okulda Fransızca
öğrendi. Bir yıl sonra
tekrar aile evine dönünce,
küçük kardeşlerine özel
dersler verdi ve annesine
ev işlerinde yardımcı oldu.
Bu arada edebiyata da ilgisi
artmaktaydı.
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Heidi ’nin doğuşu
1852'de hukukçu Bernhard Spyri ile evlenerek, Zürich'te yaşamaya başladı. Evliliği
pek de mutlu geçmiyordu. Eşi sık sık uzun
seyahatlere gidiyordu. Hamileliği sırasında
ağır bir depresyona girdi. Kendisini yazmaya vererek rahatlamaya başladı.
1871'de, ilk anlatısı olan "Vrony'nin Mezarı
Üzerinde Bir Yaprak" yayınlandı. 1880'de
yayınlanan "Doğal Çocuk Heidi" İsviçre
sınırlarına taşarak tüm dünyanın ilgisini
çekti. Başarı muazzamdı.

na Spyri'nin resminin bulunduğu demir
paralar basıldı.
Spyri’nin, en ünlü İsviçreli yazarlardan
birisi olarak, kitapları hala tüm dünyada
milyonlarca satmaktadır. 1962 yılında Heidi
Japonca'ya da çevrildi.
Johanna Spyri, ülkesini, ülkesindeki
yaşamı ve çevreyi çok iyi anlatmıştı... Kadın
dramlarına değinmiş, İsviçre'nin karanlık
yanlarını da atlamamıştır...
Kendisini ve İsviçre'yi tüm dünyaya tanıtan
Heidi romanlarında, İsviçre Alplerini, doğayı
ustaca anlatır, çocuk ruhunun tertemiz
derinliklerine iner... Lakin bir de madalyo-

Hala tüm dünyada
milyonlarca
satmakta olan
Heidi'nin yazarı Spyri,
eserlerinin gelirini
savaş yaralılarına
bırakmıştır.
Elliden fazla dile çevrilen Heidi, sayısız filmi
çekilerek, tüm dünyanın gözünü İsviçre'ye
çevirmesine neden oldu. 1879'da birkaç
haftada yazdığı Heidi'nin ilk kitabının,
1880'de yayınlanarak elde ettiği başarının
ardından, 1881'de devamını yazdı. Heidi
tüm dünyayı etkilemişti; artık Heidi tüm
dünyanın sevimli kahramanıydı.
Çok hareketli duyguları, sevgiyle dolu
yüreği olan bu küçük kız, herkese birçok
iyilikler yapmakta ve herkesin yardımına
koşmaktadır. Dedesinin yanında yaşayan
öksüz çocuk, kocaman yüreği ile tüm
dünyaya kendisini sevdirmişti. Heidi, maceralarıyla dünya gençlik edebiyatında ve
eğitiminde yepyeni açılımları ve değerleri
tetikledi.
1884 yılı Johanna Spyri'nin kader yıllarıydı; tek çocuğu olan 28 yaşındaki oğlu
Bernhard'ı bir hastalıktan kaybeden yazar,
ardından aynı yılda eşini de yitirmişti. Dul
kalan yazarın maddi durumu çok iyiydi.
Heidi kitaplarının başarısı kendisine iyi
para kazandırmıştı. Çok seri şekilde çocuk
ve gençlik kitapları yazmaya devam eden
yazar, 7.7.1901 tarihinde kanserden dolayı
Zürich’te yaşamını yitirdi.
2007 yılında Heidi 125 yaşına girdiğinde, bu
yılın anısına, İsviçre'de, üzerinde Johan-

nun öteki yüzü vardır. Heidi'nin “Verdingtkind- Kiralık çocuk“ olduğuna dair iddialar
da vardır...
Heidi ile ilgili bazı karanlık yorumlar da
yapılmaktadır; Heidi'nin yanında dolaşan
diğer çocukların, dedesi olduğu anlatılan
yaşlı adamın ve diğer tüm roman figürlerinin, yaşadıkları coğrafyanın şartlarına
uygun giysileri ve ayakkabıları vardır. Oysa
Heidi incecik bir basma elbise ve çıplak
ayaklarla dolaşmaktadır.

Aslında İsviçreli pek çok yazar ve düşünce
insanı; çikolata, saat, yazın yemyeşil, kışın
tertemiz ve bembeyaz kar örtüsü ile Alp
dağları ve Heidi'si ile masum bir algıya
sahip olan İsviçre'nin karanlık yüzünün
örtüsünü kaldırmaya çalışmıştır. Spyri de
bunlardan birisidir. Önce İsviçre tarihinde
çocukların nasıl sömürüldüklerine bakmamız gerek ki Heidi üzerinden verilmek
istenen mesajları anlayabilelim.

27

Verdingskinder (Kiralık çocuklar)

İsviçre, 1789'dan beri 14 yaşından
küçük çocukların fabrikalarda çalıştırılmalarını yasakladı. Bu durum
çocukların çok daha iyi sömürülmelerinin, hatta köleleştirilmelerinin de
başlangıcı oldu; İsviçre, 18. yüzyılın
sonlarından başlayarak 1960'lı
yıllara kadar çocuk istismarının en
acımasızca uygulanma alanı oldu.
Bugün ancak geri kalmış üçüncü
dünya ülkelerinde karanlık eller
tarafından uygulanan çocuk köle
ticareti devlet eliyle yapılmaktaydı.
İsviçre bu karanlık tarih sayfasının
titizlikle üzerini örtmüştür. Devlete
borcu olan fakir ailelerden alınan çocuklar, gayrimeşru doğan bebekler,
yetimler, ailesi cezaevine düşmüş,
boşanmış ya da kendisi suçlu olmuş
talihsiz çocuklar devlet ya da kilise
aracılığıyla "kurtarılarak" başka ailelerin yanına yerleştirilirlerdi. Ya da
şehirlerde kurulan çocuk pazarlarında çiftçilere veya zengin evlerine

çalıştırılmak üzere pazarlanırlardı.
Bu çocuklar satıldıkları yerlere
verildikten sonra asla aranmazlar,
kontrol edilmezlerdi. Dört yaşından
itibaren köle olarak çalıştırılan bu
çocuklar cinsel istismarlara uğrarlar, ağır işlerde çalıştırılırlar, ayaklarına ayakkabı dahi alınmaz, karınları
bile doğru dürüst doyurulmazlar,
okula gönderilmezler, ahırlarda
hayvanlarla birlikte yaşarlardı. Bu
çocuklara Verdingskinder yani kiralık çocuklar denirdi. Heidi'nin çıplak
ayakları bu çocukları simgeleyen en
önemli işarettir.
Spyri, küçük öksüz kızın çıplak
ayakları ile bu utanç dolu çocuk istismarına dikkat çekmeye
çalışmıştır. Yani İsviçre'nin yıllardır
yüzleşmekten korktuğu bu gerçeğin
karanlık örtüsünü aralamaya
çalışmıştır.
Ancak son yıllarda aydın
ve duyarlı bir toplumsal

En önemli eserleri
• Vrony'nin Mezarı Üzerinde Bir Yaprak (1871)
• Kayboldu ve Bulundu (873)
• Vatansız (1878)
• Çocuklar ve Çocuları Sevenler Için Hikayeler (1879-95)
• Heidi'nin Eğitim ve Seyahat Yılları (Roman-1880)
• Heidi Öğrendiklerini Kullanabilir (1881)
• Grittli'nin Çocukları Geldiklerinde (1883)
• Grittli'nin Cocukları Gelmeye Devam Ediyor (1884)
• Keçi Çocuk Moni (1887)
• Arthur ve Squirrel (1888)
• Die Stauffer-Mühle (1901)
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baskı ile bu utançla yüzleşmek
zorunda kalınmıştır. Bu çocuklardan hala hayatta olanlar ve sefil
bir yaşlılık geçirenler vardır. Bu
insanlar toplum vicdanını harekete geçirerek muazzam bir baskı
yaratmışlardır. En azından özür
dilenmesi hatta tazminat ödenmesi
sağlanmıştır. Bu yüzleşme ve baskı
hala devam etmektedir. 1998'den
bu yana konu ile ilgili çeşitli etkinlikler, protesto gösterileri sergiler,
paneller yapılmaktadır. İsviçre
devleti en sonunda, 11 Nisan 2013
tarihinde bu kesimden resmi olarak
özür diledi.
Bu karanlık çağda da bu duruma
karşı duranlar olmuştu. Ne var ki
seslerini çok fazla çıkardıklarında
dışlanıyorlar, saldırılara uğruyorlar,
hatta cezalara çarptırılıyorlardı.

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

İlanlar için Tel: 076 343 80 74
Firmanıza, HaberPodium sayfalarında yer vermek icin hemen arayın!
www.haberpodium.com
info@haberpodium.com
/haber.podium

Sanat

Sanatta
önemli
olan
neye
baktığınız
değil,
neyi
gördüğünüzdür.
Henry David Thoreau

Gamze Çelik

H

er sanat eserinin arkasında
benzersiz duygular,
benzersiz hikayeler yatar.
Kimi sanat eseri toplumsal
bir konuya dikkat
çekerken, kimi de yıpratıcı
bir hayat hikâyesinden
ilham alır. Sanat müzelerinde, karşısında
durduğunuz, yapan sanatçının saatlerini,
günlerini, belki de yıllarını harcadığı bir tablo,
size en derin acılarınızı hatırlatabilirken,
başka biri tablonun karşısında kahkahalara
boğulabilir.
Sanatçıların yemek paralarını boya satın
almak için harcadığı zamanlardan günümüze
kadar gelen ve hikâyeleriyle büyüleyip
kendileri hakkında hala konuşturmayı
başaran bazı ünlü resimleri derledik.
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Gece Devriyesi
The Night Watch
17. yüzyılda Hollanda'nın altın çağı
sırasında Rembrandt tarafından
resmedilen bu eserde, 28 figürden
oluşan kalabalık bir grup yer alıyor.
Esere ait en üzerinde durulmayan
bilgilerden bir tanesi resmin asıl
adının "The Company of Captain
Frans Banning Cocq and Lieutenant
Willem van Ruytenburch Preparing
to March out" yani, "Yüzbaşı Frans
Banning Cocq ve Teğmen Willem
van Ruytenburch'un Birliği Yürüyüşe
Hazırlanıyor"dan "Gece Devriyesi"
olarak kısaltılmış olması. Eserle ilgili
bir diğer rivayet ise adında geçen
"gece" kelimesinin yanlış kullanılmış
olması.
Eser, 2. Dünya Savaşı sonrası
restore edildiğinde 300 yıl önceki
gerçek renklerine ulaşılmış ve
aslında olayın gün ışığında geçtiği
anlaşılmış.


Guernica
Pablo Picasso'nun şaheser kabul
edilen eseri Guernica, 26 Nisan 1937
tarihinde Franco kuvvetlerinin Bask
Bölgesi'nin Guernica şehrine yaptığı
bombalı saldırıyı anlatıyor.




Resimle ilgili en çok anlatılan
hikâyelerden biri de Alman bir
generalin sanatçıya yönelttiği "Bu
resmi siz mi yaptınız?" sorusunun
üzerine Picasso'nun verdiği "Hayır,
siz yaptınız" cevabı.
Başkaldırının güçlü temsilcilerinden
biri olan bu resmin aldığı tepkiler
bununla da kalmamış. 1974
senesinde sanatçı olduğunu iddia
eden Tony Shafrazi, eser New
York Modern Sanat Müzesi'nde
sergilenirken üzerine sprey boyayla
ve büyük harflerle "KILL ALL LIES"
(bütün yalanları öldürün) yazmış ve
toplum tarafından tepki alınca "ben
sanatçıyım, suçlu değilim, küratörü
arayıp sorabilirsiniz" diye bağırmaya
başlamış.
Anlaşılan Picasso birilerini
gerçekten rahatsız etmeyi
başarmış...
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Arnolfini'nin Evliliği
Arnolfini Wedding Portrait





Çığlık-The Scream
Çığlı...Bir gün arkadaşlarıyla
yürürken büyüleyici bir gün batımına
denk geldikten sonra tırabzanlara
yaslanarak gün batımını izlemeye
başlayan ve "doğanın çığlığını"
duyduğuna yemin eden ressam
Edvard Munch'un unutulmaz eseri.

Jan Van Eyck’e ait olan Arnolfini'nin
Evliliği tablosu, zengin İtalyan bir iş adamı
olan Arnolfini'nin evliliğini resmettiği
düşünülse de, birçok sanat yorumcusunun
kafasında soru işaretleri bırakmaya devam
ediyor. Çiftin nişanlarını ya da evliliklerini
belgelemek üzere ısmarlandığı söylenen
eserin geleneksel bir nikah törenini anlatıp
anlatmadığı üzerindeki tartışmalar hala
sürüyor.
Böyle düşünülmesinin sebepleri ise şöyle;
Resimde erkek figürünün yüz ifadesi bir
kutlama havasının olmadığını gösteriyor,
kadının elinin neredeyse kocasının elinden
kaymak üzere olması da samimiyeti
tamamen yok ediyor.



Resmin hikayesi yeterince merak
uyandırıcı olsa da, eser kendi içinde
gizemli detaylar barındırıyor. Örneğin
resmin arka tarafındaki sarılı aynanın
etrafını süsleyen madalyonlarda İsa'nın
çilesini anlatan 10 sahnenin gizli olması
gibi. Ayrıca aynada görünen iki erkekten
birinin ressamın kendisi olduğu söyleniyor.

New York Sotheby's Müzayede Evinde
119.9 milyon dolar karşılığında satılan
Çığlık tablosu dünyanın en pahalı
sanat eseri ünvanına sahip.


Mihrap / Yaratılış
Yasaklı bir eser... Osman Hamdi
Bey'in 1901 senesinde yaptığı Mihrap
tablosu, geçmişten günümüze hala
tartışmalara neden olan sansasyonel
sanat eserlerinden biri. Bir camiinin
içerisinde resmedilen kadın figürünün
büyük bir rahle üzerinde dimdik
oturuyor olması ve ayaklarının
çevresinde etrafa saçılmış dini
kitap sayfalarının duruyor olması,
o dönemde din adamlarıyla birlikte
pek çok kişi tarafından oldukça sert
tepkilere neden olmuş.

Bu da aynanın üzerine Latince yazılmış
olan "Jan Van Eyck buradaydı, 1434"
cümlesini açıklar nitelikte.


Nedimeler / Las Meninas
Sanat tarihinin en itibarlı tablolarından
biri olan Nedimeler, birçok sanat
yorumcusunun merak konusu olmaya
devam ediyor. Velasquez’e ait olan
bu eserin en can alıcı noktası ise tam
ortasında bulunan aynadaki iki kişinin
silüeti. Rivayete göre bu kişiler dönemin
İspanyol kralı 4. Philip ve eşi Mariana.
Tabloyla ilgili zamanında oldukça tartışma
yaratan konu ise Velasquez'in aynı tablo
içerisinde hem sarayın soylularına hem
de hizmetkarlarına yer vermiş olması.
Oldukça fazla odak noktasıyla çizilen
resim, izleyiciye de farklı bakış açıları
kazandıran güçlü eserlerden biri. Bunun
nedeninin ise, sanatçının resimde onca
"önemli kişi" varken nedimeleri daha çok
öne çıkarıyor olması.
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1893’te yapılan resim, 1984
senesinde Oslo'da yer alan
National Museum'dan bırakılan bir
not eşliğinde çalınıyor. Çalan kişi
müze görevlilerine yazdığı notta
ise şöyle diyor; "Zayıf güvenlik
önlemleriniz için teşekkürler". Tablo
3 ay sonra bulunduktan ve yerine
konulduktan sonra, 2004’de silahlı
bir kişi tarafından tekrar çalınır. Tüm
seferberliklerden sonra suçlulardan
biri tablonun yerini söyler.

Eser hakkındaki dedikodular ise
şöyle; bazı sanat yorumcusuna
göre tablo kadın statüsünün
önemini vurgularken, bazı sanat
yorumcusu dini içerikli kitapların
kadının özgürlüğünü kısıtlayıcı birer
unsur olduğuna dikkat çekildiği
vurgulanıyor.



Eserle ilgili sır perdesinin bir türlü
üstünden kalkmadığı konulardan
biri de eserin adının aslında Yaratılış
olduğu ve sanatçının insanoğlunun
yaratılışını dinlere değil de kadın
doğurganlığına bağladığıdır.








Dans / The Dance
Bu anıtsal resim Henri Matisse tarafından,
Rus tekstilci Sergei Shchukin'in
Moskova'daki görkemli malikanesi
Trubetskoy Sarayı'nın merdiven boşluğu
için yapılmış. Başlarda Shchukin, resmin
herkes tarafından görülebilecek olması
nedeniyle dans eden figürlerin giyinik
olmasını istemiş; ancak Matisse bunu
kabul etmemiş ve resmin suluboya
taslağını Shchukin'e yollayarak onu ikna
etmiş.
Rivayete göre, 1910'da henüz yapım
aşamasında olan resim, Matisse
tarafından Salon d'Automne'de
sergilendikten sonra epey sert tepkiler
almış, hatta eleştirmenlerden biri Henri
Matisse'in büyük derecede psikolojik
sorunları olduğunu savunmuş. Bu
sert eleştirilerin üzerine Rus iş adamı
Shchukin, resmin yapımını durdurmuş.
Kararı üzerine sanatçının adeta bir yıkım
yaşadığını öğrenen iş adamı, Matisse'e
resme devam etmesini istediğini söylemiş

ve resim Henri Matisse tarafından büyük
bir hevesle tamamlanmış. Ve eser, Rus
iş adamının evinde sergilenmeye devam
etmiş.


Self Portrait with Bonito /
Bonito ve Ben
Frida Kahlo... Bazı sanat eserleri
sanatçının hayat hikayesinin büyüleyici
yansımalarıyla konuşturur kendini. Tıpkı
Frida Kahlo'nun otoportreleri gibi...
Kahlo'nun yoğun, tutkulu ve talihsiz
aşk hayatının, daha sonra da yaşadığı
kaza sonrası hayatını yatalak olarak
sürdürmesinin, eserlerine olduğu gibi
yansıdığını söyleyebiliriz.
Bu eserde Kahlo'nun birçok tablosunda
gördüğümüz renkli kıyafetleri ve
aksesuarları görmeyiz. Bunun nedeni ise,
bu tabloyu babasının vefatından sonra
çizmiş olması. Babasının vefatının yasını
bu duygusal tabloyla tutmayı tercih eden
ressamın sağ omzunda da babasından
hemen önce kaybettiği papağanını
görüyoruz.


Dünyevi Zevkler Bahçesi
- The Garden of Earthly
Delights
Hieronymus Bosch’a ait olan ve üç
parçadan oluşan eser oldukça karmaşık
ve yoğun bir anlatıma sahip. 3 farklı
sahneden oluşan resimde solda cennet,
sağda cehennem, ortalarında ise dünyevi
zevkler bahçesi yer alıyor.
Eser, bir orta panel ve üzerine kapanan
iki kapaktan oluşuyor ve kapatıldığında
bir kürenin içine hapsolmuş Dünya'nın
tanrı tarafından izlenişi ele alınıyor. Eserin
en ilginç detaylarından biri cehennem
panelinde yer alıyor, yani en sağdaki
bölümde.
Panelde, üstü büyük bir çalgı aletiyle
örtülü bir günahkârın kalçasına yazılı
notalar dikkat çekiyor. Oklahoma Hristiyan
Üniversitesi'nde müzik bölümünde okuyan
Amelia isimli bir öğrenci tarafından
keşfedilen bu kısım, daha sonra bu öğrenci
tarafından çalınıyor ve sanatçının yazdığı
bu notaların pek de tesadüf olmadığı
ortaya çıkıyor.
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Çocuk

Nasıl Koruyabiliriz?
Süperman, Örümcek Adam,
Batman… Süper kahramanlar karakterlerine her geçen gün yenileri
ekleniyor.
Bütün süper kahramanlar atlıyor,
zıplıyor, hiçbiri yenilmiyor hep
kazanıyor. Bu durum yaşam kurallarına biraz aykırı.
Çocuklar, film karakterleriyle
özdeşleşme durumunu çok ciddiye
alabilirlerken, onların gerçek mi
hayal mi olduğu konusunda tereddüte düşebilirler. 11 yaşına kadar
da soyut kavramları çözemez ve
gerçek olduklarına inanabilirler.
Günümüzde birçok çocuk model
olarak süper kahramanları örnek
alıyor. Peki çocukları televizyondaki kahramanların bakıcılığına
1 saatten fazla bırakmak, onlara
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bu kahramanların şapkasından
çantasına, kıyafetinden saatine,
bisikletinden gözlüğüne kadar
tüm materyallerini satın almak ne
kadar doğru?
Çocuklardaki bu süper kahraman
algısını tamamıyla engelleyemeyiz,
ancak elimizden geldiğince dengeleyebilir, hayranlıklarının tehlikeli
bir hal almasının önüne geçebiliriz.
Burada en önemlisi, tüm bu dizi
ve filmleri çocuğunuzla birlikte
izlemeniz. Onları kendi haline bırakmak, gerçeklik algıları üzerinde
zarar verici olabilir. Hiçbir çizgi film
kahramanı zararsız değildir. Maalesef hepsinin içerisinde korku,
şiddet, küfür gibi olumsuz öğelere
rastlanabilir.
Çocuk ilk etapta koltuktan atlayıp
ağ atan bir örümcek adam,

sonrasında ise yaşanan olumsuz
örnekler gibi balkondan atlayan
kahraman olmak isteyebilir.
Ne de olsa süper kahramanlar
güçlü kuvvetli, yaralanmaz, zarar
görmezler. Devasa kılıçları, ağları,
mızrakları, alet ve donanımları
oldukça etkileyici.

Ne yapabilirsiniz?
Çocuklarınıza bu kahramanların
hayal ürünü olduğunu konuşarak
anlatabilirsiniz. Beraber oyun
oynayarak, oyun kurarak bu farkı
daha net anlayabilir onlar. Birlikte
oynanılan oyun, süper kahramanlara olan ilgiyi azaltacaktır.
Örneğin çocuğunuzla birlikte
Örümcek Adam’dan yola çıkarak
örümcekler, böcekler, ağlar üzerine araştırma yapabilir, büyüteçle
inceleyebilirsiniz.

Güncel

Mehmet Meral
lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut
mehmetmeral@gmx.ch

G

ünümüz insanı
doyumsuzluk
duygusuyla boğuşurken
bunun en yalın
yansımlarını sosyal
medya hesapları üzerinden
görebiliyoruz. Yeni üretim
ilişkilerinin yaşanıldığı bu sanal
alem hem bir o kadar gerçek hem
de bir o kadar sahte. Tanınmak ve
bilinmek arzusunun yeni sahnesi
olan internet ve sosyal medya
hesapları, aynı zamanda insanlarla
temas kurulan sosyal bir alan.
Doğum günlerinin kutlandığı,
özel etkinliklerin resimlerinin
paylaşıldığı, taziye mesajlarının
iletildiği bu yerler, artık insan
ilişkilerinin paylaşıldığı yeni bir
alana dönüşmüş durumda. Kendi
Facebook hesabında 5000 arkadaşı
olan bir kişi o sabah hesabına baktıp
da; “Bu gün 56 arkadaşının doğum
günü var” mesajıyla karşılaştığında,
bir tek cümle ile bu 56 kişinin
doğum gününü “Bugün sayfamdaki
56 arkadaşımın doğum gününü
kutlarım.” İle halledebilmektedir.
Ve olay bu kişi için kadar basit hale
gelebiliyor.
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Gerçek dünyada kaybettiklerimizi sanal alemde
aramaya koyuluyoruz
İçinde bulunduğumuz dönem, bize
bir anlam, güven ve aidiyet duygusu
vermekten oldukça uzak. Gerçek
dünyada kaybettiklerimizi sanal
alemde armaya koyuluyoruz. Yeni
kuşak bir şeyleri zahmetsiz ve
çalışmadan hızlı elde etmek istiyor.
Sevgi, dostluk ve insana yakınlığı
gerçek alemde arama zahmetine
girmeyen bu yeni dönemin insanları,
sanal alemde bunu yakalamanın
peşine düşüyorlar. “Seni seviyorum”
ya da “Seni seviyoruz” kelimesi o
kadar çok tüketiliyor ki, “sevgi” ya da
“sevmek” eylemi masumiyetini ve
samimiyetini kaybediyor. Radyolarda mikrofana bağlanan dinleyici
hayatında görmediği ordan burdan
ismini duyduğu hafif nam yapmış
birine rahatlıkla “seni seviyorum”
diyebiliyor. Evdeki insanına bunu
rahatlıkla diyemezken, sevgi kavramı bu piyasada adeta enflasyona
uğruyor.
Günümüzde artık ilişkiler daha
yüzeysel hale gelirken, kendini daha

önemli ve özel hissetmek için sanal
aleme yöneliyorlar insanlar. Bu
alemde hayatın acı gerçekleri ile
karşı karşı gelmek istemeyen insanlar, sanal alemde daha çok hayal
kırıklığı yaşama riski yaşıyorlar.
İnsanın insanı pek az dinler olduğu
bu dünyada günümüz insanı
durumu artık “görülmek istiyorum”
dercesine kendini sunarak götürmeye çalışıyor . “Görülmek için
kendini göstermelisin” kuralı geçerli
bu alemde. Açmış olduğu sosyal
medya hesabında kaç tane takipçisi
olduğunun hesabını yapan günümüzün yalnız insanı, takipçi sayısına
göre “yalnız değilim” duygusunu
yaşamak ve göstermek istertercesine bu alemdeki ötekiyle de bir yarış
içine sokabiliyor kendini.
Kimin cebinde yok ki o akıllı telefonlar. Biz onu değil o artık bizi denetliyor. Yapılan bir araştırmada cep telefonunu evde unutan lise öğrencileri
sınavda daha çok dikkat bozukluğu
yaşıyorlarmış. Cep telefonları adeta
benliklerinin parçası olmuş. Onun
evde unutulması o günün berbat
olması için yeterli olabiliyor.

Sistem internetten
korkuyor
Eskiden nerede olduğumuzu
gizlerken, artık sürekli konum
atarak kendimizi ele veriyoruz. Sadece insanlar için değil
devletler ve sistemler için de
bu yeni teknoloji bir “tehdit”
unsuru haline gelebiliyor.
Devletler bile artık o “mavi
kuştan” korkar olmuşlar. O
kuşu susturmanın çaresi
olarak da ana şalteri çevirerek,
insanların birbirlerine olan iletişim kanallarını kapatabilme
gücünü ellerinde tutuyorlar.
Ama insan oğlunda çare çok.
O anda bir alternatif çözüm
üretmede bu çağın çocukları
bayağı becerikliler. İnternet
kendi içinde muzır çocuklarını
yetiştirirken, bu teknolojiyi denetim almaya çalışan devletler
de hayli zorlanmaktadırlar.
Devletin o erkek egemen
dilinin ötesinde kendi dilini yaratan yaratıcı bir nesil var artık.
Bu dil yeri geldiğinde sistemi
ciddi anlamda sorgulayan ve
silkeleyen etkiye neden olabiliyor. Bundan dolayı internetten
en fazla korkan sistemin
kendisi olabiliyor.

Az çalışarak çok zengin olmanın hayalini
kuran nesil
Bu nesil içinde bu becerisini
kapitalist üretim ilişkilerinde
paraya çevirenler de var tabi.
Kısa zamanda zengin olmanın
hayalini kuran bu gençlerdeki
temel eğilim, kendilerini aşırı
önemseyerek, şişik bir banka
hesabına sahip olmak, pahalı
arabalarla gezmek, Dubai’ye

tatile gitmek vs. 13-14 yaşlarından itibaren bu çocuklar
kendi açtıkları sosyal medya
hesaplarından birbirinden
absürd, önceki nesillerin
anlam vermeyeceği paylaşımlarla birden tıklanınca en öne
çıkıyorlar.
Özellikle de takipçilerinin sayısını arttırmak için bir çok yola
baş vurmaktan çekinmeyen
bu nesil, az çalışarak çok zengin olmanın hayalini kurmaktadır. Mesela “Youtube yıldızı”
olmanın derdinde olanlar
çoğunlukla yaratıcı olmaktan
uzak, birbirlerini taklit eden
ürünler sunarak ünlü olmanın
peşine düşmüşler. Ayda ortalama bin Euro almak için bir
Youtuber’in paylaşımına en az
yarım ve bir milyon arasında
tıklama gelmesi gerekiyor. Bu
rakama ulaşmak öyle sanıldığı
gibi kolay olmuyor. Sistem
kişinin başarıya ulaştığı
yöntemleri insanlar sorgulatmazken, başarılı olmayı
herkese ötekinden daha üstün
olmalısın komutuyla aşılıyor.

Narsisizm sorunu
Christopher LASCH: “Her çağ
kendi karakter yapısının aşırı
halini temsil eden özel patoloji
biçimleri üretir” der. Çağımızın
patolojik kişilik yapısını en
çok borderline (sınırda) ve
narsistik kişilik bozukluğunda
görmekteyiz. Narsistik kişi
(kendine sevdalı) modern
batı ülkelerinde normal
başarılı tipin aşırıya kaçmış ve
abartılmış halidir. Bu insanlar
özellikle de sanal alemde
batı tüketim toplumunun ben
merkezciliğini ve başıboş
bireyciliğinin dışa vurulmuş
hali olarak karşımıza çıkmaktalar. Yüzeye ve görünüşe

aşırı önem atfeden bu kişileri
sosyal medayada görmemek
çok zor değil.Biraz dikkatli
iseniz hemen görürüsünüz.
Bu ilişkilerde yakınlık ve
uzaklık artık iç içe geçmiştir.
Bir tıklama ile dostluklar çok
çabuk yok edilir. Bir tıklama ile
çabucak ‘dost’da olunur. Sosyal dışlanma ve güvensizliğin
oluştuğu bu dünyada kişisel
kimlik her zamankinden daha
zayıf ve kırılgan hale gelmiştir.
Modernleşme uğruna insanlar
bir taraftan özgürleştiklerini
düşünürken, öte taraftan da
daha güvensiz hale gelmişlerdir. Çağımız insanına tüketimi
pohpohlayan medya araçları,
fiziksel bakım, maddi zenginlik, ünlülere tapınarak onların
yaşam şekillerini taklit etmeyi,
dikkatleri üzerine çekme
arzularını aşılayarak adeta
narsist olmayı “salgın” hale
getirmiştir. Son on yıl içinde
ABD de yapılan araştırmalarda
narsisizm insanlar arasında
tavan yapmış olarak karşımıza
çıkıyor.
Günümüzün ilişkileri artık
akıllı cep telefonarı ve bilgisayarlar üzerinden yürümektedir. Bu aletlere bağlandığımız
sürece insanlarla aramızdaki
coğrafi ya da fiziki mesafe
kalkmaktadır. Tanıdıklarını
flörtünü ya da sevgilisini
insanlar buralardan kontrol
ederek, o kişinin hangi saatte
ya da hangi günde Net’de
olduğunu öğrenebiliyor. Birileri
birilerini bloke edebiliyor ya
da keyfi istediğinde blo-

ku kaldırabiliyor. Aldatılıp
aldatılmadığımızı bu ağlar
üzerinden denetleyebiliyor
ya da öğrenebiliyoruz. Dijital
alem bize istediğimiz herşeyi
sunmaktadır. İnsanların ve
devletlerin ürettiği tüm bilgileri
burada görebilir ya da kontrol
edebilir hale gelebiliyoruz.

Dışarıda kurabilecek
arkadaşlıklardan
ve dostluklardan
vazgeçmek
Yeni teknoloji kendi içinde
artıları barındırırken eksileriyle
de karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle de gençler bilgisayar
ekranı karşısında zamanlarını
daha fazla harcayarak dışarıda
kurabilecekleri arkadaşlıklardan ve dostluklardan vazgeçmektedirler. Ekran başında
benmerkezli bir dünyada
başkalarının hislerine duyarlılık yerine kendilerini yanlızlaştırarak yabancılaşmaya doğru
hızlı adımlarla ilerlemekteyiz.
Bu ilerlemede pek hayır yok
gibi gözükse de, ben umutsuz
değilim. İnsanlık aklı ve vicdanı sayesinde buradan da iyi
şeyler çıkararak ileriye olumlu
ve güzel bakmaya devam
edecektir.
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İsviçre

Bülent Kaya
Siyaset Bilimci ve Araştırmacı
bkaya@sunrise.ch

İ

sviçre, St. Viktor adlı Saksonyalı bir
keşişin 12.yy’da tanımladığı bu ayrı üç
tiplemenin özelliklerinin bir sentezine
sahip bir millet. Bizim ilgimizi en çok
çeken İsviçrelilerin İsviçre’de kendilerini
hem “yabancı” hem de “rahat” hissetmeleridir.
Konya kadar yüzölçümü sahip bir coğrafya üzerinde, bir İsviçreli ortalama yarım
saatle – üç saat arası bir yolculuktan
sonra kendisini “yabancı” hissedebileceği
bir coğrafyada bulabiliyor, kendi ülkesinin
vatandaşları ile İngilizce üzerinden
iletişim kurmak gibi bir durumla karşı
karşıya kalabiliyor, dini gelenek ve göreneklerine yabancı bir ortamla veya daha
önceden tanımadığı bir mutfak kültürü
ile karşılaşabiliyor. Kendi ülkelerinde
yabancı durumuna sık sık düşmelerine
rağmen İsviçreliler kendilerini rahat
hissedebilecekleri ortamı kurmayı nasıl
başarabilirmişler. Bu “mükemmelliklerinin” sırrı nedir acaba?
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Dilsel, kültürel ve bölgesel ve farklılıkların tanınması toplumsal demokratik
bir değer
İsviçre Parlamentosu geçen ay Liberal
Parti’nin (FDP) hükümetteki iki bakandan birinin istifa etmesiyle boşalan yere,

yine Liberal Parti’den ve Latin-İsviçre
bölgesinden (bu sefer İtalyan kesimi)
birisini seçti. Bu durum son derece
olağan ve İsviçre’de politik rutinin sık sık
tekrar eden bir parçası gibi görünse de
Parlamento’nun yedi Hükümet üyesini
seçerken gösterdiği davranış, herkesin

“Eğer birisi kendini kendi ülkesinde rahat hissederse, bilin
ki bu insan naif birisidir. Eğer
birisi kendini kendi ülkesinde ve bütün diğer ülkelerde
rahat hissederse, bilin ki bu
insan güçlü birisidir. Eğer birisi
kendini kendi ülkesinde ve
bütün diğer ülkelerde yabancı
hissederse, bilin ki bu insan
mükemmel birisidir”.

bildiği alışılagelmiş politikanın kurallarıyla algılanacak bir davranış değil. Zira,
Hükümet üyesi seçimleri siyasi partilerin
sayısal üstünlüğüne dayalı oy çoğunluğu diktası üzerinden olmuyor. Örneğin
Parlamento’nun iki güçlü partisi ittifak
kurarak yedi bakanı kendi aralarında paylaşmak gibi bir şeyi ne aklından geçirir ne
de yapar. Milletvekili sayıları buna müsait
bile olsa.
Federal Anayasa’da bir zorunluluk olarak
açıkça belirtilmemiş bile olsa istisnalar
hariç genellikle 3x2+1 formülüne sadık
kalınır: Parlamento’da en çok milletvekili
olan ilk üç partinin her biri ikişer bakanla
ve dördüncü parti de bir bakanla yedi
kişilik hükümette temsil edilir. Hükümet
üyesi seçimlerinde Parlamento, farklı
bölgeler ve dil topluluklarının “hakça”
temsil edilmesine dikkat eder. Bu “hakça”
kavramının Anayasa’ya sadece 17 yıl
önce girmesine rağmen, Sosyalist Parti’nin 1943’den itibaren hükümete dahil

İsviçre
bünyesindeki ana etnik
grupların bir arada yaşamasının çerçevesini
belirleyen herhangi bir "etnisite yasası"na bile ihtiyaç
duymayan ender ülkelerden birisidir, belki de tek ülkedir.
edilmesinden beri, farklılıkların temsiliyet hakkı Hükümet üyesi seçimlerinde
sürekli gözetilir. Bu durum, partilerin sayısal üstünlüğüne dayalı bir takım politik
oyunlarına kurban edilmez. Temsiliyette
“hakça” davranmak her türlü eksikliğine
rağmen demokratik bir değere dönüşebilmiş.
Toplumsal olarak paylaşılan bu demokratik değer sayesinde olsa ki, İsviçre,
örneğin Kanada ve Belçika gibi birçok
ülkenin tersine, bünyesindeki ana etnik
grupların bir arada yaşamasının çerçevesini belirleyen herhangi bir “etnisite
yasası”na bile ihtiyaç duymayan ender
ülkelerden birisidir, belki de tek ülkedir.
Ayrılarak birlikte yaşamak
İsviçre ne bir ulus devletinin ne de bir
kültür devletinin klasik özellikleriyle
tanımlanabilecek bir ülkedir. İsviçre
kendini, bir ulusun vatandaşlarının sahip
olması gerektiği düşünülen etnik, dil
ve dinsel değerler ortaklığı üzerinden
tanımlamıyor. İsviçre, birbirinden farklı
etnik, dil ve dinsel toplumsal grupların
iradi olarak devlete bağlılığını ifade eden,
“irade ulusu” diye çevirebileceğimiz bir
“Willensnation” dur. Bu yüzden bir araya
gelmeler kadar ayrılmalar da bir irade ve
istek sorunudur. Yoksa nüfusu 65 bini zor
geçen bir bölgenin 1979 yılında Bern’den
ayrılıp yeni bir kanton olarak (Jura) İsviçre’nin diğer kantonları arasına katılmasını
nasıl anlayabiliriz. Veyahut da bu Haziran
ayında yapılan bir referandumla Almanca
konuşulan Bern Kantonu’ndan ayrılıp
Fransızca konuşulan Jura Kantonu’na
bağlanan 8 bin nüfuslu Moutier’lilerin
“Biz Bern’in yabancılarıyız, biz aslında
Jura’lıyız.” demelerine nasıl anlam
verebiliriz. Ayrılmanın bir hak olduğunun kabul gördüğü, başa gelince de bu
hakka saygı duyulduğu, ayrılıkçılara karşı
öyle ihanet, vatan haini, vatan düşmanı
vb. gibi kavramların dillendirilmediği,

kısacası bölünerek bir arada yaşamanın
mümkün olduğu bir ülkedir İsviçre.
Konsensüs arayışı: yaşayan bir gelenek
İsviçre’de istisnasız bütün toplumsal ve
kurumsal yaşam konsensüs kültüründen
ayrı düşünülemez. Çoğunluk bu ülkenin
kaderine istediği gibi yön veremiyor
çünkü azınlıklarında söyleyecek bir
şeyleri var bu ülkede. Onlar da karar
alma mekanizmalarına katılırlar. Bir yasa
yapılırken herhangi 50 bin vatandaşın
bu yasayı referanduma götürebileceğini
bilen çoğunluk, işi sağlama almak için
görünen veya görünmeyen bu 50 bin
vatandaşın da yapılacak yasayı kabul
etmesinin yollarını arar. İstişareler,
bilgilendirmeler, tartışmalar vb. yollar
devreye sokulur. Onun için İsviçre’de
karar alma süreçleri çok uzun sürer.
Anayasa’da konsensüs aranmasını şart
koşan herhangi bir madde bulunmamasına rağmen, farklı siyasal görüşe sahip
yedi bakandan oluşan Federal Hükümet
bu konsensüs kültürüyle karar alır. “Böyle bir siyasi ortamdan karar mı çıkar?”
diye kendi kendinize sormakta haklısınızdır. Ama İsviçre’de bu iş oluyor, yavaş
ama sağlıklı. İniş çıkışlarına rağmen bu
konsensüs arama geleneği hâlâ yaşıyor,
İsviçre demokrasisinde azınlığın sesi
kulağı olmaya devam ediyor. Uzlaşılmaz
çelişkilerin çoğalmasının ve katmerleşmesinin önüne geçilirken, birlikte
yaşamdan kaynaklanan sürtüşme noktaları uzlaşma yoluyla çözülmeye çalışılır.
Herhangi bir referandum sonucu ise bu
uzlaşma arayışının en son şeklidir.
Bu konsensüs arama kültürü sadece
politik aktörlere veya bürokrasiye özgü
bir şey değil. Her İsviçrelinin diyalog ve
tartışma kültüründe bulabilmek mümkün bu konsensüs kültürünü. Özellikle
kendi aralarında tartışken her İsviçrelinin
düşünce mekanizmasının arka planını

bu konsensüs refleksi oluşturur. Sanki
karşıdakiyle uzlaşmak bir sonuçtan çok
bir amaçmış gibi. Bu kültüre sahip bir
İsviçreli, karşısında bir İsviçreli olarak
görmediği bir yabancı birsiyle diyaloga
girdiği zaman, ilginçtir ki bu konsensüs
arama mekanizması devre dışı kalır.
Bu yüzden bazı göçmen arkadaşlar
İsviçrelilerle diyaloglarında bazen kendi
önerilerinin beklenen ilgiyi bulmamasından haklı olarak yakınırlar. Bunun neden
devre dışı kaldığı ayrı bir yazı konusu.
Liyakat kültürü
Uluslararası istatistiklere göre, devlet
bürokrasinde “nepotizm” diye adlandırılan
tanıdık ve akraba kayırmacılığı kültürünün ve buna meydan veren, himaye etme
kültürü üreten kayırmacı yapıların en az
olduğu ülkelerden birisidir İsviçre. Liyakat kültürü kamusal ve bireysel ahlakın
çimentosu olmuş. Bu gerçekliği basit bir
örneklemeyle süsleyelim. Cenevre Kantonu’ndaki cumhuriyet başsavcısını siyasi
partilerin gösterdiği adaylar arasından
halk seçer. 1990 yılında Cenevre’de yaşadığım için çok iyi hatırlıyorum, Sosyalist
Parti’nin adayı Bernard Bertossa’ya karşı
hiçbir parti aday çıkarmadı. Aday göstermeyen partilerin sanki söz birliği yapmışçasına ileri sürdükleri tek bir argümanları
vardı; bu işi ondan daha iyi yapabileceğine inandığımız bir adayımız yok.
“İlle de kendi adamımız olsun da ne
olursa olsun” gibi bir siyasi kültürden
gelen benim gibi birisi için, Cenevreli
siyasi partilerin davranışı pek anlaşılmaz
kalmıştı. Ama bugün bu davranışları
sayesinde İsviçrelilerin, adalet ve adalet
kurumlarına büyük güven duydukları bir
noktaya geldiklerini daha iyi anlıyorum.
İsviçrelilerin göçmenlerle birlikte yaşamı
nasıl algıladıkları ve şekillendirdikleri ise
gelecek yazımızın konusu olsun.
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Dyt. Berna Danacı
bernacoban@diettime.com.tr

eyin gelişimi çocuklarda anne karnındayken
başlar ve ergenlik çağına
kadar devam eder. Beyin
gelişiminin en hızlı olduğu
zaman, anne karnından başlayarak
ilk 2-3 yıldır. Çocuklar 2 yaşındayken
yetişkin ağırlığının % 18’ine, beyinleri
ise yetişkin ağırlığının % 80’ine ulaşmış olur. Hızla gelişen bu organın elbette sağlıklı gıdalarla desteklenmesi
gereklidir. İşte sağlıklı, zeki nesiller
için ideal besinler…
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Öncelikle % 50 – 60 oranında yağ
yapısında olan beynin gelişimi için en
yararlı yağ asitlerinin omega-3 yağ
asitleri olduğu çalışmalarla ortaya
konmuştur. Omega-3’ün en bilinen
en iyi kaynağı balıktır. Bununla birlikte
ceviz, badem, semizotu, keten tohumu gibi besinler de omega-3 içerirler.
Çocuk beslenmesinde olmazsa
olmaz gıdaların başında bu nedenle
balık gelmektedir. Haftada 2 -3 kere
mutlaka balık tüketilmelidir. Omaga-3
yağ asitleri bilişsel performansı arttırırken hafızayı da güçlendirir.

Örneğin somon, ringa, sardalye gibi
balıklar omega-3 içeriği yüksek
balıklardır.
EPA ve DHA diye ikiye ayırdığımız
omega-3 yağ asitlerinin öğrenme düzeyine en çok etkisi olanı ise DHA’dır.
Anne sütünün beyin gelişimini en çok
sağlayan besin olması içerdiği çoklu
doymamış yağ asitleri, özellikle de
DHA ve AA (Araşidonik asit) oranlarıdır. Bu nedenle nörolojik gelişimi
olumlu yönde etkileyen en önemli
besin anne sütüdür.

Okuma performansı ve aktivite değişikliklerini kontrol eden
çinkonun da çocuk beslenmesindeki yeri yadsınamaz. En
iyi kaynağı et, balık, tavuk gibi
et grubu besinler, yumurta ve
tahıllardır. Çinko dışında bir
diğer önemli mineral ise iyottur. İyot eksikliği ciddi ve geri
dönüşümsüz beyin hasarına
sebebiyet vermektedir. İyot
yetersiz alındığında, çocuklarda kretenizm, yetişkinlerde ise
Guatr görülür. İyot yetersizliği,
dünyada önlenebilir zekâ geriliğinin başlıca nedenidir.
Sağlıklı, bağışıklık sistemi güçlü bireyler için demir şarttır.
Demir yetersizliği anemisi,
çocuklarda dikkat, öğrenme
ve okul başarısını olumsuz
yönde etkilemektedir. Anemi,
yaşamın ilk 2 yılı boyunca zekâ
testlerinde performans düşüklüğüne, okul çocuklarında da
algılama güçlüğüne neden
olmaktadır.
Vitaminlerin çocukların mental
gelişimine etkisine bakacak
olursak; B12 eksikliği olan çocuklarda algı, hafıza testlerinde reaksiyon zamanları daha
uzun, okul başarısı daha düşük ve dikkat dağınıklıklarının
fazla olduğu Guatemala’daki
okul çocuklarında yapılan
bir çalışmada bulunmuştur.
B12‘nin tek kaynağı hayvansal
gıdalardır. Kırmızı et, yumurta
ve yoğurtta B12 bulunur. Bu
sebeple çocuklara haftada 2
kez kırmızı et tükettirmek çok
önemlidir.

Okula gitmeden önce kahvaltı
yapılması okul performansını,
zihin açıklığını ve sınav başarısını olumlu yönde etkiler. Kahvaltıda özellikle kan şekerini
hızlı yükselten besinler yerine
yavaş yükselten besinlerin
(glisemik indeksi düşük besinlerin) tercih edilmesinin okul
başarısını ciddi oranda etkilemektedir. Bu sebeple kahvaltı
da peynir, tam tahıllı ekmek,
yumurta, mevsim sebzeleri,
süt gibi yiyeceklerin verilmesi
uygundur. Özellikle yumurta
Hafıza için gerekli vitaminleri
(A,D, B12, B grubu) içerir. Beynin sinyal iletimini sağlayan
tirozin’i barındırır. Vücudun
zinde ve uyanık kalması için
gerekli enerjiyi sağlar.
Çocuğunuzun salatalarına eklediğiniz kırmızı lahana, uzun
süreli hafızayı arttırmak, beyin
hasarlarını azaltmak ve ileride
görülecek Alzheimer hastalığı
riskinin önlenmesi için gerekli
polifenolü barındırır. Brokoli
ise İçinde bulunan K vitamini
sayesinde beyin gücünü arttırır ve bilişsel fonksiyonların
gelişimini sağlar. Brokolide
yüksek oranda bulunan folik
asit gerginlik stres, asabi
davranışlar ve ilgisizlik gibi
sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı
olur.

Temel reisin gücüne güç katan
ıspanak ise A, C, E, K vitaminleri ve flavonoidler açısından
zengindir. Sindirim sisteminin
rahatlatması ve göz sağlığını
koruması, mide ve cilt kanserine karşı koruyucu olması en
önemli özelliklerindendir.

Zerdeçal içinde bulunan
kurkumin pigmenti sayesinde
beyin gelişimine yardımcı
olur. Kurkuminin bir diğer
faydası ise Alzheimer’ın plak
oluşumunun önüne geçmesidir. Bu nedenle Köri de hafıza
üzerinde oldukça etkilidir.

Çocuklarının tadına bayıldığı
çilek ise, içerisinde bulunan
“fisetin” adı verilen bir flavonol
bileşiği sayesinde ilerleyici
hafıza ve öğrenme kayıplarını
engeller.

Tüm besin grupları içerisinde
olmazsa olmaz diye nitelendirdiğimiz temel gıda ise
elbette Su… Susuz kalan beyin
kortizol denilen bir hormon
salgılar. Bu hormonun fazla
salgılanması hafıza gücünün
azalmasına neden olur. Kortizol salgılanması adrenalin
hormonun da artışını tetikler
bunun sonucu olarak beyin
fonksiyonlarında bozulmalar olur ve hafıza olumsuz
yönde etkilenir. Bu nedenle
çocuklarınızın su tüketimini de
takip edip, su içme alışkanlığı
kazanmasını sağlayın.

Süt ve süt ürünleri de bilgi depolamak ve bilgi göndermek
için beyin zarının esnekliğini
sağlar. Özellikle tam yağlı
yoğurt, beynin aktivitesini
artırarak hücre zarı gelişimine
destek olur.
İyi bir hafıza için nitelikli
ekmek tüketmek de esastır.
Esmer ekmek, kepekli pirinç,
yulaf, buğday, darı vb. tahıl ve
tahıl ürünleri B6, B12 ve folik
asit içerirler. Hafızayı güçlü
tutar, korur, konsantrasyon
ve beyine düzenli kan akışı
sağlar. Protein ve lif bakımından zengin yulaf ezmesi, kalp
ve beyin damarları sağlığını
korur. Yapılan bir çalışma,
yulaf ezmesi yiyen çocukların
şekerli tahıllar yiyen çocuklara
göre bellekle ilgili akademik
görevleri daha iyi yaptığını
ortaya koymuştur.

Sağlıklı, mutlu, mental gelişimi sağlanmış çocuklar için
öncelikle alışveriş sepetimizin
içeriğini, sonra da mutfağımızı,
hazırlanan sofraları, yani ailece beslenme alışkanlıklarımızı
değiştiriyoruz.
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Bakım

Cilt lekelerinden
şikayet ediyorsanız,
bu mevsimin
bakım yapmanın
tam zamanı
olduğunu
hatırlatalım.

U

zmanlar, en çok sonbahar ve kış aylarında leke
tedavisi yapmayı tercih
ediyorlar. Bu dönemde,
güneşin yol açacağı yeni
lekelerin önüne geçmek mümkünken, tedavi süresince kullanılan
güçlü aktif içeriklerin ciltte hassasiyet yaratma olasılığı en aza
inmiş oluyor.
Unutulmaması gereken konu
ise, cilt lekelerinin farklı biyolojik süreçlerle açığa çıkması.
Hormonal sebeplerle özellikle
gebelik zamanında ortaya
çıkan lekelerin tedavi şekli
ile yaşlanmaya bağlı gelişen
solar lentigo tedavisi arasında
çeşitli farklar vardır. Ancak
tüm lekelerin kökeni doğrudan güneş olmasa bile, var
olan lekelerin daha koyu bir
şekilde ciltte belirginleşmesine neden olduğunu kabul
etmek gerekir. Bu sebeple
yapılacak tüm tedavilerin
temelindeki mantık ciltte
bulunan melanin üretimini
azaltarak pigmentasyonu baskılamak ve UV
hasarından korunmak
olmalıdır.
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Leke tedavisi için hangi
yöntemler kullanılır?

Peeling öncesi ve peeling
sonrası

Leke tedavisi ve bakımı için birçok
yöntem mevcut. Bunların başında
peeling işlemleri, lazer uygulamaları
ve evde bakım ürünleriyle bile yapılabilen klasik cilt bakım protokolleri
gelir. Özellikle meyve asitlerinden elde
edilen glikolik asit peeling’leri hala
trend. Bu peeling’ler asit içerdiklerinden ciltte tutma süresi, nötralizasyon
aşaması ve peeling sonrası bakım
süreçlerinin dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi için uzman kişilerce
uygulanmasını tavsiye ediliyor.

Peeling öncesi cildi tahriş edici
işlemlerden kaçınılmalı, makyaj yapılmamalı ve temiz bir yüz ile işleme
geçilmelidir. Peeling işlemi sonrasında
ise en az bir hafta boyunca cilt güneş
koruyucu ve hassas ciltlere özel nemlendirici ürünlerle desteklenmelidir.
Sonrasında düzenli olarak kullanılan
ürünlere devam edilebilir.

Glikolik asit peeling’lerinin temel
amacı cildin canlanmasını sağlamaktır. Temel mantık cildin üst tabakasında yer alan hasarlı dokuyu uzaklaştırmak ve alttan sağlıklı dokunun
gelmesine olanak sunmaktır.
Bu işlemde cilt kontrollü bir şekilde
soyuluyor. Alttan daha genç ve dolgun
bir cilt tabakası geliyor. Sadece lekeler
için değil anti-aging yani yaşlanma
karşıtı amaçlı veya akne tedavisi için
de başarılı sonuçlar almak mümkün.
Derin peeling’ler ciltteki yara izleri ve
ameliyat sonrası izlerin giderilmesi
amacı ile tercih edilebilirken, leke
tedavisinde yüzeysel peeling’ler bile
yüz güldüren sonuçlar verebilmektedir. Cildi gereksiz yıpratmaya ve
yormaya hiç gerek yok.

“İlla da peeling mi
yapmalıyız?” diyenlere
Peeling dışında glikolik asit içerikli
kozmetik ve dermokozmetik ürünler
de piyasada bulunmaktadır. Burada
dikkat edilecek husus lekenin şiddeti
ve cilt yapısıdır. Eğer güneşe bağlı
lekeleriniz yüzeysel ve çok koyu renkli
değilse ev bakım ürünleriyle güzel
sonuçlar elde etmek hayal değil.
Bu ürünleri evde kullanırken yapmanız gereken en önemli şey ürünün
cilt tarafından tolere edilebilirliğini
ölçümlemektir.
Bunu yaparken cildinizde küçük bir
bölgede ürünü deneyip gözlemleyebilirsiniz. Ürün ilk etapta ciltte kızarıklık,
yanma, batma, kaşıntı gibi sonuçlar
yaratabilir. Bu çok normaldir ve çok
kısa bir içinde bu şikayetler geçer.
Cildiniz ürüne aşırı reaksiyon göstermediyse ilk hafta gün aşırı kullanıp
cildi alıştırmanız çok daha sağlıklı

olacaktır. Sonrasında günlük kullanıma geçilebilir. Atlanmaması gereken
nokta gündüzleri mutlaka güneş
koruyucu ürün kullanılmasıdır.
Eğer ilk uygulamada yanma, batma,
kaşıntı gibi son derece rahatsız eden
ama başlangıçta bir o kadar normal
olan şikayetler şiddetlenerek devam
ediyorsa cildiniz glikolik asit kullanamayacak düzeyde hassas demektir.
Bu gibi durumlarda ürünü kullanmayı
kesmeli ve bebeksi cildinizi tahriş
etmekten kaçınmalısınız. Sizin cilt
kusurlarınıza daha doğal yöntemlerle
çözüm bulacağız demektir.

“Her şeyin doğalı makbul“
diyenlere
Vitaminlerin cilt üzerinde sayısız faydası bulunmaktadır. Özellikle E vitamini lekeler üzerinde iyileştirici etkilere
sahiptir. E vitamini bakımından zengin
meyve ve sebzeleri daha sık tüketmeye çalışın veya gıda takviyesi kullanmayı deneyin. Aynı zamanda dışarıdan
hassas cildinize uygun bir leke bakımı
protokolü de uygularsanız (bitkisel
içerikli, E vitaminli ve lekelere yönelik
dermokozmetik ürünler) sonuçları
çok daha hızlı elde edeceksiniz.
Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker, doğa yeniden canlanabilmek için
kendini arındırma ihtiyacı hisseder.
Doğa ile ahenk içinde, cildimizin de bu
mevsimde kusurlarından arınması ve
yenilenmesi dileğiyle…
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Anne - Babaların Çocuk Yetiştirmedeki Yaklaşımları;

Anneler Babalardan Rol mü Çalıyor?

ünümüzde anne ve babaların
çocuklarına yaklaşımlarında
farklılıklar olduğunu gözlemliyoruz. Artık otoriter, evde
kurallar koyan ve çocuğuna
mesafeli davranan babalar
gitti, onun yerine, çocuğu ile
şakalaşan ve arkadaş gibi
davranan, belki de hiç kızmayan babalar gelmeye başladı.
“Benim babam çok otoriterdi,
ben böyle olmak istemiyorum.
Çocuğumla arkadaş olmak
istiyorum“ gibi açıklamalarla,
daha modern bir yaklaşım
arzusu ile, çocuk yetiştirme
anlayışının ortaya çıktığını
görebiliyoruz. Bu durumda
kimi zaman anneler babaların
rollerini de üstlenmek zorunda
kalabiliyorlar. Anne çalışıyorsa,
hem çalışması, hem evin idaresi hem de çocukların yetiştirilmesi ve eğitimleri konusunda da kararlar alması gereken
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bir hal ortaya çıkıyor. Eskiden
çocukların disiplini konusunda
sorumlu olan babaların bu
görevini annelerin üstlenmesi
durumu, evde çocuklarının
gözünde iyi ya da kötü olanın
anne olması anlamına geliyor.
Burada babaların hiçbir sorumluluk almamaları, ailede
dengeyi olumsuz etkileyen
durumlarla daha sık karşılaşılmasıne sebep olabiliyor.
Çocuklar böylesi bir durumda
ortamı çok iyi kullanacak
kadar uyanık olabiliyorlar ve
anne ve babalarıyla ilişkilerini
duruma göre kullanabiliyorlar.

eden söylemlerle karşılaşıyoruz. Anne ve babalar bunu çok
iyi yaptıklarını düşünerek ifade
ediyorlar bunu. Ancak modern
eğitim anlayışı derken, anne
ve babaların kendilerinin de
herkes gibi insan olduklarını ve
her insan gibi sinirlenebilmelerinin, öfkelenmelerinin hatta
bağırmalarının normal birer
davranış olabileceğini kabul
etmeleri, çocukları ile olması
gereken sağlıklı bir iletişim için
kimi zaman gereklidir.

Yine idealist ve modern anne
ve baba arayışındaki ebeveynlerden sıklıkla duyulan, “Bizim
ailede hiç ses yükseltilmez,
biz çocuğumuza hiç öfkelenip, bağırmayız“ gibi çocuk
yetiştirme anlayışlarını ifade

Normalde birey kendi arkadaş
çevresinde zaman zaman sinirlenebilir ve bunu uygun dille
tartışırak kendini ifade eder.
Sağlıklı bir iletişimde, duygu ve
düşüncelerin tam olarak ifade
edilmesi, doğabilecek iletişim

Aile içi iletişim
önemli

sorunlarını ortadan kaldırır.
Dolayısıyla ailedeki iletişimde
de, anne ve baba çocuğunun
kişiliğini hedef almadan, çocuğun davranışlarına yönelik
bir olumsuzluk gördüğünde,
duygu ve düşüncelerini paylaşması önemlidir.
Örnek verecek olursak; Diyelim ki çocuğunuz zayıf not aldı.
Çocuğunuzu komşunun kızı/
oğluyla veya sınıf arkadaşları
ile kıyaslayarak, “Bak arkadaşın Ayşe sınavdan 6 almış,
sen 3 almışsın, sen tembelsin,
arkadaşın Ayşe çalışkan. Sen
çalışmıyorsun, başarısız, beceriksiz bir çocuksun. Senden
adam olmaz“ dediniz.
Böylesi bir yaklaşımla, çocuğunuzu durumdan kurtarmak
yerine onun kişiliğine yönelik
yıkıcı bir eleştiri yapmış oluyorsunuz.
Yapıcı eleştiriyi şu şeklide yapabiliriz belki; “Kızım/oğlum bu
notu alman beni hayal kırıklığına uğrattı, çok üzüldüm. Böyle
bir not beklemiyordum senden.“
Eğer anne ve baba çok sinirli
ise; „...şu an seninle konuşmak
istemiyorum. Lütfen odana git,
sonra konuşalım.
Çok sinirli ve üzgünüm“ de
denebilir. Böylece annebaba kendi duygu ve
düşüncelerini çocuğuna
aktarmış olur.

Anne-babalara düşen sorumluluklar
Burada değinilmesi gereken
diğer bir nokta ise, çocuğun
başarısız olmasından sadece
çocuğun sorumlu tutulmasının
doğru bir yaklaşım olmadığıdır.
Anne - baba çocuğun başarısı
için çocuğuna gerekli çalışma
koşullarını sunmuş mudur?
Çocuğun sosyal çevresi ve
arkadaş seçimi durumu takibinin iyi yönlendirilmesi gibi,
okul için gerekli araç-gereçleri alıp, evde sesiz çalışabileceği kendine ait odası var mıdır?
Bu soruların cevaplarının giderilmesi çocuğun başarısında
önemli bir rol oynayacaktır.
Ayrıca kimi çocuklar matematik ve fen alanında başarılı
olabilirlerken, kimi çocuklar
ise edebiyat ve sanat alanlarındaki yeteneklerini ortaya
koyabilirler. Biz buna bireysel
farklılıklar diyoruz.
Günümüzde, anne ve babaların çocuklarını ayrı bir birey

olarak gördüklerini, çocuğa
kendi sorumluluklarını verme
ve onu yönlendirme konularında sıkıntılar yaşadıklarını
görüyoruz.
Ebeveynlerin çocuklarının hayatlarını merkezlerine koyarak
kendi hayatlarını çocuklarının üzerine inşaa etmeleri,
çocukların yetiştirilmesindeki
diğer sorunları beraberine
getiriyor. Bir yandan çocuk
yetiştirmede özgür, kendine
güvenen, kendini iyi ifade
edebilen bireyler yetiştirmek
istiyoruz, diger yandan da
onlarla çok sıkı bağlar kurarak
“kendi“leri olmalarına imkan
vermemiş oluyoruz. Çocuğun
ateşi çıkmışsa “Ateşimiz var“
ya da çocuğun yarın sınavı
varsa “Yarın sınavımız var.“
ifadelerinin kullanılması buna
örnek gösterilebilir.
Bir başka örnek daha verelim.
Kimi babalar çocuklarına
“Efendim babacım“, anneler
“annecim“ hatta teyze ve amcaların yeğenlerine teyzecim,
amacacım gibi ifadeler kullanırlar. Aslında bu durumda,
çocuklara küçük yaşta kendisi
ile anne-babası arasında bir

fark olmadığı gibi istenmeyen
mesajlar veriliyor. Bu tür ifade
şekilleri çocukların kişilik ve
karekter gelişiminde yalnış
anlamalara sebebiyet verebilir.
Bu nedenle de bunları tavsiye
etmiyoruz.
Ailede rollerin anne ve baba
tarafında konuşulup, tartışılıp
anlaşıldıktan sonra uygulamaya konulması, aile içi iletişimin
sağlıklı olması açısından
gereklidir.
Anne - babaların kendi
aralarındaki ilişkileri ve tutarlı
olmaları, çocukları arasındaki
iletişimde yalnış anlamaları ortadan kaldırır. Sağlıklı
bir iletişimle çocuklarınızla
düzenli zaman geçirebilir, onlara kendilerini, dünyayı nasıl
gördükleriyle ilgili ucu açık
sorular sorarak iç dünyalarını
keşfedebilirsiniz. Çocuklarınızın vereceği cevapları aktif
bir şekilde dinlemeye özen
göstermeniz önemli. Böylece
çocukların dünyasına girmek,
onların gözünden bakmak,
onları anlamak ve iyi yönlendirmek için fırsatlar yakalamış
olursunuz.
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Sağlık

Dr. phil. Özgür Tamcan
otamcan@gmail.com

S

ağlık alanındaki
bilimsel çalışmalar
1980’li yıllardan
başlayarak, sağlığın ne olduğunu

tanımlamaya ve onu koruyacak, güçlendirecek etkenleri
ortaya çıkarmaya, günden
güne daha fazla odaklanmıştır.
Böylelikle sağlığı hastalığın
olmaması ile eş gören paradigmanın yerini, sağlığın ne olduğunu anlamaya çalışan, ona
pozitif bir perspektiften bakan
yeni bir pencere açılmıştır.
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Sağlığı güçlendirecek etkenler
üzerindeki bulgular, birçok
kurum ve kuruluşun toplum
sağlığını korumadaki stratejik
araçları haline de gelmişlerdir.
Bireye sunulan pozitif pencere
ve insanların sağlıklarını korumalarına yönelik bilgilendirmeler, toplumda yeni bir sağlık
bilincinin oluşmasına neden
olmuştur.
İsviçre Federesyonu Sağlık
Bakanlığı, toplumsal sağlığı
korumak, hastalık gelişimlerini izlemek ve zamanında

koruyucu müdahalelerde bulunabilmek amacı ile düzenli
olarak araştırmalarda bulunur.
Bu çalışmaların sonucunda
geliştirilen toplumu hastalıklardan koruma önlemlerinin
yanında, toplumsal sağlık
bilincini geliştirmek de bu
kurumun önemli stratejik
hedeflerinin başında gelir.
HaberPodium`un bundan
önceki sayısında yayımlanan
yazımda, güney-batı ve güney-doğu kökenli göçmenlerin
sağlık durumlarının İsviçreliler

ya da kuzey-batılı göçmenlere
oranla daha alt düzeylerde
olduğunu belirtmiştim.
Araştırmalar, her ne kadar
2000’li yıllardan bugüne, göçmenlerin sağlık durumlarında
pozitif değişiklikler olduğunu
gösteriyor olsa da, aradaki farklar halen önemli bir
seviyededir. Bu araştırmaların
ortaya çıkardığı önemli bir
bulgu ise, yukarda bahsedilen gruplar arasındaki sağlık
davranışlarında da farklar
olduğudur. Yani güney kökenli

göçmenlerin sağlığı pozitif
etkileyen faktörlere (sağlığa etki
eden kaynaklar) daha az oranda
sahip olduğu gözlemlenmiştir.
Bu nedenle sağlık bilincinin bu
kesimlerde güçlendirilmesi,
sağlık konusunda da daha fazla
bilgilendirilmeleri İsviçre Sağlık
Bakanlığı’nın önemli stratejik
hedefleri arasında yer almaktadır.

Eğitim

Eğitim düzeyi
göçmen
kesimlerde
daha düşük
durumda iken,
artan eğitim
durumu ile
kendini sağlıklı
hissetme
birbirleri ile
yakından ilişkili
görünmektedir.

Sağlık ile çok yakın ilişki içerisinde olan, göçmen kesimi ile
İsviçreliler arasında farklılıklar
gösteren önemli etkenlerden biri
de eğitimdir.
Zorunlu eğitim, orta düzey eğitim
ve yüksek okul eğitimi olmak
üzere 3 gruba ayrılmış olan eğitim düzeyi göçmen kesimlerde
daha düşük durumda iken, artan
eğitim durumu ile kendini sağlıklı
hissetme birbirleri ile yakından
ilişkili görünmektedir.
Eğitimin sağlık üzerindeki pozitif
etkisini, sağlıklı yaşam hakkındaki bilgiye daha fazla sahip olma
ile açıklamak mümkünken, yükselen eğitim seviyesi ile birlikte
artan orandaki gelirin yaşam
kalitesine etkisini de görmek
gerekmektedir.
Göçmen kesimin eğitim düzeyinin İsviçrelilere oranla daha alt
düzeyde olduğunu gözönünde
bulundurursak, göçmenlerde
algılanan daha düşük düzeydeki
sağlık durumu anlaşılır olacaktır.

Aile durumu

Düzenli spor

Sağlıkla yakın ilişkisi olan önemli
diğer bir etken ise aile durumu
olarak görünmektedir.

Bu araştırmların ortaya çıkardığı
ve kimseye yabancı gelmeyecek
diğer bir bulgu ise düzenli spor,
sağlıklı beslenmenin hem bedensel ve ruhsal sağlık üzerindeki
pozitif etkisidir. Yukardaki diğer
etkenlerde olduğu gibi bu etkenlerin de göçmen kesimlerde
daha az oranda olduğu gözlemlenmiştir.

Araştırmalar, çocuklu ya da
çocuksuz çiftlerin, tek başına
yaşayan insanlara oranla hem
bedensel hem ruhsal olarak
daha sağlıklı olduklarını ortaya
koyuyor. En riskli grup ise sadece
tek başına yaşayanlar değil,
tek ebeveyn olan insanlardan
oluşmaktadır. Bunu hem sosyal
bağlardaki kopma, boşanma
ile yaşanan bireysel ve sosyal
stres ve bireyin tek başınalığı
ile elindeki sosyo-ekonomik
kaynakların azalmasında aramak
gerekmektedir.

Yazının başında ifade edilen
sağlık ve hastalığın farklı pencerelerden tanımlanması, ruhsal
dünyamız açısından daha da
önem arz eder. Sağlığı hastalıklardan bağımsız olarak anlama
çabalarının arkasında, özellikle
psikolojik çalışmalar bulunmaktadır.
Peki psikolojik anlamda sağlıklı
olmayı nasıl tanımlamamız gerekir?
Psikolojik bir rahatsızlığın olmaması psikolojik anlamda sağlıklı
olmak anlamına mı gelir?
Belirli bir zamana kadar psikolojik rahatsızlıklardan uzak, sağlıklı
yaşam sürdürebilen insanlar,
özellikle psikolojik kriz (işsizlik,
ayrılık vb.) ya da travmatik olaylar sonrasında (doğal afet, trafik
kazası, ölüm vb.) tahmin etmedikleri psikolojik rahatsızlıklarla
yüzyüze kalabilirler. Daha önce
ihtiyaç duymadığımız, psikolojik
sağlığın korunması için gerekli
etkenler bu durumlarda son
derece önemli olmaya başlarlar.
Psikolojik sağlık için gerekli
kaynakların eksikliği, krizleri
aşmada işimizi zorlaştırırken,
psikolojik hastalıkların gelişmesinin de önünü açarlar.

Göçmen kökenli ve yerli gruplar
arasındaki demografik özelliklere
dayalı bu farklılıklara değindikten sonra, sağlık kavramının
psikolojik açıdan ne anlama geldiğini gösterebilecek iki önemli
bilimsel taslağı kısaca tanıtmak
istiyorum.

Psikolojik sağlığın tanımlanmasında bilim adamlarının yönelttikleri soru tam da buradadır;
Neden bazı insanlar travmatik
olayları, krizleri atlatabilirken
diğerleri, örneğin travma sonrası
stres bozukluğu (PTSD) geliştirir
ya da intihara kadar sürüklenen
depresif krizler yaşarlar?
Krizleri atlatan insanların
başarısının arkasındaki psikolojik
gerçeklik nedir?
Bu sorulara yanıt bulmaya çalışan
iki bilimsel taslak Salutogenese
ve Resilens’dir. Örneğin Vietnam
savaşından sonra PTSD
geliştiren askerlerle, aynı olayları
yaşadıkları halde bu hastalığı
geliştirmeyen askerler arasındaki
farklar psikolojik sağlık kavramını
anlamak için önemli bir kaynak
oluşturmuştur.
Salutogenese konseptini
geliştiren Antonowsky,
Nazi kamplarında yaşamış
kadınlar üzerinde yapılan
araştırmalardan yararlanmıştır.
İnsanlık tarihinin en büyük
vahşetinden kurtulup ayakta
kalabilmiş insanlar bunu nasıl
başarmışlardır?
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Resilens psikolojik sağlamlığı,
dayanıklılığı ifade eder. Bu
konsept insanların zor olanı
başetmedeki becerilerinin
incelenmesi üzerine
geliştirilmiştir.
Güçlü resilense
sahip insanlar
sosyaldirler
ve çevrelerinden destek
almaktan
çekinmezler.
Zeki insanlardır.
Yaşadıklarına,
olumsuz da olsa
korkmadan bakabilme gücüne sahiptirler.
Gerçeklikten kaçmadan, yaşadıklarında anlam
bulmaya ya da onlara anlam
vermeye yatkındırlar. Yaşadıklarından bugünleri için bir
sonuç çıkartabilirler.
İnançlıdırlar. Yaşamda bir
idealinin/vazifesinin olduğuna
inanırlar.
Diğer bir özellikleri ise,
duygularını kontrol edebilme
becerileridir. Yaşama etki
edebileceklerine dair inançları

güçlüdür, ama değiştiremeyecekleri şeyler varsa bunu
kabul etmeyi tercih ederler.
Yani kendilerinden beklentileri abartısızdır, gerçekçidir.
Sorunları aktif olarak çözmeye
yatkındırlar. Probleme değil
problemin çözümüne odaklanırlar. Değiştiremeyecekleri ile
uğraşmak yerine enerjilerini

Yukarda ifade ettiğim gibi Antonowsky
bu konzepti Nazi kamplarında hayatta
kalmış insanlar üzerinde geliştirirken
“Hastalık sağlığın tersi midir?” sorusunu ilk soran insanlardandır da aynı
zamanda. Antonowsky (1970)‚ “İnsanları
sağlıklı tutan şey ne?” sorusuna yanıtlar
aramıştır.

Sense of Coherence (SOC)
(Ahenk duygusu)
Sense of Coherence Antonowsky’nin
konzeptinin en önemli parçasıdır. Ya-
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başarabileceklerine yönlendirirler. Kendi
gücünü abartmadan
yardım almayı tercih
ederler. Belirsizliklere katlanabilme becerileri yüksektir, yani
sabırlı insanlardır.
Birçok kişi yaşadıklarından
kendini sorumlu tutup, olumsuzlukların sürüp gideceğine,
değiştirilemeyeceğine inanıp,
her alana yayılacağından korkarken, güçlü resilense sahip
insanlar yaşadıklarına doğru

şamda olup biteni ve onun bütünlüğünü
anlayabilmeyi ifade eder.
Resilience konzepti ile birçok anlamda
örtüşür ve güçlü ahenk duygusuna
sahip insanar yaşamlarının belirleyicisi olduklarına inanırlar (resilience;
kendi etki gücüne güvenmek). Yine bu
insanlar yaşamlarında bir anlam bulurlar,
inançlıdırlar (resilence; yaşamda anlam
aramak).
Bu insanlar için dünya ve yaşadıkları
kendi içinde anlaşılırdır (zorluklar da
dahil); olabilecekleri (dışardan ya da içer-

nedenler bulmaya çalışırlar.
Kişiselleştirmeden, genelleştirmeden ve felaketleştirmeden kaçınırlar. Yaşananların
tüm nedenlerini bulmaya
çalışırlar.
Yüksek resilense sahip
insanların diğer bir özelliği ise
iyi olanı görebilmeleridir. Zor
durumlarda birçok insan dikkatini kötü olana yoğunlaştırır.
“Kaybettiklerim, kaçırdıklarım
neler?” diye sorarken, umutsuzluk ile kötünün ne zaman
biteceğini beklerler.

den gelebilecek uyaranlar ile) önceden
tahmin edilebilirler ve yaşadıkları şeyler
mesela borderline, depresyon, panik gibi
hastalıkları yaşayan insanların tersine
onlar için anlaşılırdır.
Ahenk duygusuna sahip insanlar
yaşamın önlerine bir ödev koyduğunu
düşünürler. Bu ödevleri yerine getirmek
için uygun ve yeteri kadar güce ve
kaynağa sahip olduklarına inanırlar.
Olmadığını düşündüklerinde de bunları
geliştirmeye, edinmeye ve bulmaya
hazırdırlar.

facebook/haber.podium

Moda

Sonbahar mevsimi ile birlikte
gardırobumuzu da yeni sezona
göre düzenlemeye başladık.
Mağazaların vitrinlerinin de
sonbahara hazır olduğu bu
günlerde, aşağıdaki 6 trend,
yeni sezon alışverişlerinizde
size yardımcı olacaktır.
Açık omuzlar
Wrap gömlekler
Bol kollar
Fırfırlar
Volanlar
Hem eğlenceli, hem gösterişli olan bu
omzu açık modelleri modacılar tasarlamaktan, kadınlar da giymekten büyük
keyif alıyor.
Düz t-shirtlere, gömleklere alıştığımız son
yıllarda bu yeni trend bize tekrar kadın olduğumuzu hatırlattı. Hem eğlenceli, hem
gösterişli olan bu omzu açık modelleri
modacılar tasarlamaktan, kadınlar da
giymekten büyük keyif alıyor.
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Kimono ve pijama modası
Pijama görünümlü kıyafetlerle sokağa
çıkmaya henüz hazır değilseniz, saten
veya kadife kimonolarla bu yeni trende
yumuşak bir geçiş yapabilirsiniz.
Başlarda ne kadar yadırgamış olsak da,
bu pijama modasına gözümüz gittikçe
alışıyor ve giymeye cesaret edenleri
beğenmeye başladık bile.

Çizgiler
Özellikle çizgili gömlek
elbiseler, üstler ve
etekler Ekim ayı için
oldukça kullanışlı. Bu
ayda herkesin çizgili
giyeceği şimdiden
kesinleşmiş durumda.

Sepet ve hasır çantalar
Hasır çantalar, modacılar için de
uygulanabilir etnik parçaların nasıl
hızla yükselebildiğinin bir kanıtı
oldu. Şaşırtan bu yeni trend, hızla
dünyanın bütün metropollerinde
hakimiyetini ilan etti ve bir anda
herkesin odak noktası oldu. Her
tarz kıyafetle kombinlenen bu
çantalardan, birer ikişer adet
edinebilrsiniz.

Halka Küpeler
Geçen sene ki “choker“ın
kuvvetli rüzgarını bu
sene halka küpeler
çaldı. Her kalınlık ve boy
makbul, yeter ki halka
olsun.
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Otomobil

A

udi, otonom otomobillerin geleceği hakkında fikir veren Aicon
konseptini sergiledi. Tamamen
elektrikli bir otomobil olan Aicon'ın, tek bir şarjla 700-800 km
arasında menzil sunacağı ifade ediliyor.
Direksiyonsuz ve pedalsız bir konsepte sahip
olan Aicon, modern iletişim teknolojisinin tüm
imkanlarından yararlanıyor. Geleceğin otonom
araç sürüşüne ilişkin en gerçek işaretleri verdiği
iddia edilen Aicon, uzun hüzmeli farlara ihtiyaç
duymuyor Lazer ve radar algılama sistemiyle
karanlıkta da görüş sağlayan Aicon güvenli şekilde yol alabiliyor ve engelleri tespit edebiliyor.
5444 mm uzunluğu, 2100 mm genişliği ve 1506
mm yüksekliğiyle D segmenti boyutlarında olan
konsept otomobilin 3470 mm'lik aks aralığı
ise A8’den 240 mm daha uzun. Bu da aracın iç
hacmini ciddi miktarda arttırıyor.
Audi e-tron Sportback konseptinde olduğu gibi,
Aicon’da da Audi'nin gelecek nesil elektrikli oto-
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mobillerinin tipik bir özelliği olan ters altıgen bir
ızgara bulunuyor. Geleneksek far ve aydınlatma
üniteleri de, Audi Aicon’da yerini yüzlerce üçgen
piksel segmenti içeren tamamen dijital görüntüleme yüzeylerine bırakmış.
Geniş yüzeyler ve 600’den fazla 3 boyutlu pikselle, çok yönlü grafik, animasyon ve herhangi
bir renkte bilgi görselleştirmeye olanak tanıyan
sistem sayesinde Audi Aicon sürüş durumuna
adapte olabiliyor.
Audi Aicon’un solunda ve sağında yatay olarak
yer alan ve göze benzeyen aydınlatma üniteleri,
genişliyor, kısılıyor ve hatta yanından geçenleri
takip edebiliyor. Bu sayede yayalar ve bisikletlileri tehlikeli durumlarla ilgili uyarmak amacıyla
ekran yüzeylerinde animasyonlar kullanıyor.

Renault'nun tanıttığı yeni konsept otomobili
SYMBIOZ, mobilitenin geleceğine yönelik ipuçları
veriyor. Bu konsept etrafındaki dünyayla etkileşime giren özellikleri, teknolojisi ve tasarımıyla
tamamen yeni bir seyahat deneyimi vaat ediyor.
4,70 metre uzunluğunda, 1,98 metre genişliğinde ve 1,35 metre yüksekliğinde fütüristik bir
gövdeye sahip olan SYMBIOZ'ur iç mekan düzeni,
seçilen sürüş moduna göre değişiklik gösteriyor:
Klasik, dinamik ve AD modu. AD modu seçildiğinde sürücü, boş zamanlarını nasıl geçireceğine
bağlı olarak üç yolculuk deneyiminden birini
seçebiliyor. Kabin düzeni de buna göre değişiyor.
Mevcut MULTI-SENSE sisteminin bir sürüm yükseltmesi olan Renault MULTI-SENSE 3.0 sistemi
sayesinde, yolcular seçilen sürüş moduna dayanan yeni bir duyusal deneyimin keyfine varıyorlar.
Koku alma (farklı kokular), işitme (sesli ortam
seçimi) ve görme (Klasik modda beyaz, Dinamik
modda kehribar ve AD modunda altın gibi çeşitli
aydınlatma ortamları) gibi duyular uyandırılıyor.

sağlıyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanması 6
saniyeden kısa sürede gerçekleşirken, otoyolda gerçek sürüş koşullarında 500 kilometrelik
menzil sunuluyor. 72 kWh’lik akülerin kapasitelerinin yüzde 80'i de sadece 20 dakika içinde şarj
edilebiliyor.
SYMBIOZ ve demo araç üzerindeki gelişmiş dahili
internet bağlantı sistemi, sürücü ve yolcuların
dijital hayatlarına her an erişmelerini ve geniş
bir hizmet yelpazesinden yararlanmalarını
sağlıyor. Otomobilin içine girdiklerinde nerede
oturduklarına bakılmaksızın yolcular otomatik
olarak belirleniyor. Diğer işlevlerle birlikte, koltuk
ayarları ve müzik ve video tercihleri de hemen
işleme alınıyor. Yolcular ev ortamında veya ofiste
olduğu gibi dijital ortamlarına, medyalarına ve
hizmetlerine erişebiliyor. Emniyet kemeri kontrol
ekranları ve gösterge tablosu ekranı gibi çeşitli
HMI uygulamaları, TV, buzdolabı gibi ev aletleri ile
uzaktan etkileşim kurmak için bir Wi-Fi bağlantısı yoluyla dış dünyadan veri sağlıyor.

Renault SYMBIOZ konsept otomobil ve demo
araç tam elektrikli motorlara sahip. SYMBIOZ 500
kW’lık maksimum güç ve 660 Nm’lik tork değeri
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Gezi Rehberi

Kükreyen Şelaleler Vadisi

LAUTERBRUNNEN

L

auter (sesli- gürültülü)
Brunnen (kaynak,
çeşme) ismi, buraya
gelen ziyaretçileri
nelerin beklediğini anlatıyor
bir şekilde. U şeklindeki bu
vadinin etrafı yüksek dağlarla
ve dağlardan akan şelalelerle
kaplı.
Lauterbrunnddddden, Bern
Kantonu’na bağlı InterlakenOberhasli bölgesinde
bulunuyor. Burası, Jungfrau
bölgesindeki en popüler gezi
yerlerinin başlangıç noktasıdır.
Yol bir taraftan Schilthorn’a,
diğer taraftan da Eiger, Monch
ve Jungfrau’ya gider.
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72 şelaleli vadi
Vadi, içinde 72 şelale barındırıyor. Ancak vadiye girdiğinizde, dik kayalıklardan aşağı düşen sularla 72’den çok daha
fazla şelale olduğu algısı oluşabiliyor.
Lauterbrunnen, şelaleriyle olduğu kadar zengin doğal
ve kültürel mirasıyla da biliniyor. Bu görkemli görüntü,
dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri her zaman
cezbetmiştir.
Şair J.W. von Goethe’den (Sular Üstünde Ruhların Şarkısı)
J.R.R. Tolkien’e (Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi) kadar birçok
yazar ve düşünür, bu manzaradan esinlenip bu güzel manzarayı kendi şiir ve yazılarına dahil etmişlerdir.
Köyün girişinde bulunan Staubbach Şelalesi, 300 m’lik
yüksekliği ile İsviçre’nin ikinci yüksek şelalesi olma
özeliğini taşıyor. Zikzaklı yollardan yükseklere çıktığınızda,
kayalardan akan su kütlelerine göz atmadan edemeyecek,
burayı hayranlıkla izleyeceksiniz.

Vadiye giriş yapıp, devamında
mucizelerle karşılaşmaya hazır olun.
Burada küçük bir uyarı yapalım; Buradaki bazı
bölgeler doğa koruması altında olduğu için dikkatli
olmanızda fayda var.

Base-Jump mekanı
Lauterbrunnen, dünyada Base-Jump’lerin her yıl buluştuğu bir mekan olma özelliği de taşıyor. Yüksek kayalıklara
çıkan Jumpler, burada 400 ve 730 metre yüksekliğindeki
yerlerden aşağı atlayabiliyorlar.
Burada yılda 18 bin ile 30 bin arasında değişen atlayışlar
gerçekleşiyor. Bu atlayışlar yasak. Ancak yasak olmasına
rağmen, atlayışların sürdürülmesi düşündürücü. Çünkü
dünyada Base-Jump atlayışlar nedeni ile canından olanların yüzde 15’i Lauterbrunnen’da ölüme atladı.

Temalı gezi rotaları
Vadide temalı gezi rotaları da bulunuyor. Bunları takip
ederek veya rehberli turlara katılarak güzel bir gün geçirebilirsiniz.

Zirveler
Lauterbrunnen’da Alplerin zirvelerine de erişebilirsiniz. Teleferikle çıkabileceğiniz zirvelerden en yükseği, 2970 metre
yüksekliğindeki Schilthorn zirvesidir. Gidebileceğiniz diğer
önemli zirveler Schwarzmonch ve Silberhorn’dur.
Lauterbrunnen’da birçok tatil evi de bulunuyor. Arzu edenler bu evleri kiralayabiliyorlar.
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Sinema

Aydan Demirden
Sinema eleştirmeni
a.demirden@gmx.de

H

er yıl bir merhale daha
kateden Zürich Film
Festivali, 13. yılında kentin
en önemli sineması
Riffraff’ı da gösterim
portföyüne katarak bütün Zürich
gölünü böylece çevrelemiş oldu.
Muazzam bir infrakstruktura sahip
olan festival, ailelere, çocuklara,
sinefillere aynı anda hitap ederek
programını daha da zenginleştirdi.
Bir yandan sinemaya emeği geçmiş
ustaları taltif ederken, diğer yandan
bir ülke sinemasına fokus yöneltti.
Bu sene konuk ülke Macaristan’dı.
Türler arası filmlerin yer aldığı
Border Lines, dünya sinemasının
örneklerinin yer aldığı Window to
World, dokümanter filmler, özel
gösterimler ile çok yoğun bir
programa sahip olan festival, belki
artık niceliğe değil niteliğe daha çok
özen göstermeli.
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Festivalin açılış filmi Borg/Mc Enroe
iki unutulmaz tenis yıldızının birbiriyle
tükenmek bilmeyen rekabetiyle
inanılmaz içsel mücadelelerini ve
ikisini birbirine bağlayan diğer şeyleri
mercek altına alıyor. Kapanışını eski
ABD Başkan yardımcısı Al Gore,
iklim ve doğa sorunlarını konu olan
Gerçeğin Gücü adlı filmle yapacak.
Al Gore Film gösterimine katılacak
ve küçük bir söyleşi yapması
planlanmış.
Festival hala devam ederken bu yazı
yazılmak durumunda olduğundan
ödülleri ancak gelecek yazımızda
okuyucularımıza bildirebileceğiz.
Ama önden ilgimizi çeken filmleri
şöyle bir sayarsak; Daphne,
Peter Mackie Burns’ın yönetttiği
filmde Emily Beecham çok iyi bir
performans sergiliyor.
The Florida Projekt Amerika’nın
çok parlak yüzünün hemen

dibinde nelerin yaşandığını anlatan
bu senenin en iddialı filmlerinden
olmaya aday.
Menashe, New York’ta yaşayan
Ortodoks Yahudilerin hayatlarına
içerden bir bakış getirirken
umutlarını, geleneklerin içindeki
çıkmazlarını hiç üstten bakmayan
tarzıyla anlatıyor.
Pop Aye Singapur yapımı roadmovie
senenin en ilginç yapımlarından biri
kuşkusuz. Migrantigen, Avusturya
yapımı komedi göçmenleri sadece
olumsuzluklarla birlikte konu eden
medyaya iyi bir şamar atıyor.
Tek tek hepsini anlatmaya yerimiz
müsait olmadığından çok güzel ve
anlamlı filmlerin yer aldığı festivalin
artık kaliteye yoğunlaşabilecek
kapasiteye ulaştığını ve gelecek yılki
festivali şimdiden merakla ve ilgiyle
beklediğimizi ekleyelim. Emeği
geçen herkese binlerce teşekkür.

Fotoğraflar: zff.com/en/press/press-pictures-2017/

B

lade Runner ismiyle
1982 yılında gösterime
giren ilk filmin devamı
olarak yapılan bu
filmin senaryosu yine
Hampton Fancher tarafından
yazılmış. İlk filmde başrolü üstlenen
Harrison Ford bu filmde de önemli
bir rolü üstlenmiş. İlk filmde
Ridley Scott rejiyi üstlenmişti ve
bize kara bir gelecek çizmişti.
Genetik mühendisliğinden,
çevre sorunlarından, nüfus
yoğunluğundan, küreselleşmeden
bahseden Scott distopik bir evreni
büyük başarıyla perdeye taşımış
film kısa zamanda kült filmler
arasına girmişti.
Toz ve sisler içinde, karanlık ve
asidik yağmurların durmaksızın

yağdığı bir atmosferde, neon ışıkların,
halogram reklamlarının arasından,
insanların konturlarının zorlukla
seçildiği bir şehrin kıyısında K (Ryan
Gosling) isimli bir subay çok önemli
bir gizi keşfeder. Bu giz, kalan bütün
insanların gerçek varlığını tartışmalı
hale getirmiştir. Sorularına cevap
bulamayan K, eski Blade Runner
Rick Deckard’ı (Harrison Ford)
aramaya başlar. Çünkü Rick tam
32 yıl önce aynı soruyla başbaşa
kalmıştı; İnsan mıyım yoksa
Replikant mı? Replikant: (İnsan
genlerinin kopyalayarak yapılan bir
çeşit robot insan)
Rejisör Denis Villeneuve çok
etkileyici, insanı sarıp sarmalayan
bir atmosfer yaratmış. Yapıların
azametiyle tabii afetlerin arasında
kaybolmuş insanlığın zavallılığı
neredeyse her karede dile geliyor. İlk
film gibi kült bir film olamayacağını
bilsek de muhakkak görülmeye
değer bir filmle karşı karşıyayız.
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Masal

GÜNEŞ VE RÜZGAR

Bir gün rüzgar güneş’le konuşuyormuş.
Vuvv…Ben senden daha güçlüyüm demiş.
- Öyle mi? demiş güneş.
- Elbette demiş rüzgar. Bunu sana göstereceğim.
Bak şu aşağıdaki yaşlı adamı görüyor musun? Güneş eğilip bakmış.
- Görüyorum diye cevap vermiş.
Rüzgar gururla:
-Gör bak! Onun ceketini çıkaracağım diye konuşmuş.
Güneş:
- Peki o zaman demiş. Haydi dene bakalım.
Sonra bulutların arkasına çekilmiş.
Merakla rüzgarı izlemeye başlamış.
Rüzgar bütün şiddetiyle esmiş. O estikçe yaşlı adam üşümüş. Üşüdükçe
paltosuna daha sıkı sarılmış.
Rüzgar buna öfkelenmiş ve daha da şiddetli esmiş.
Bu kez adam paltosunu daha da sıkı tutmuş.
O ne kadar şiddetli estiyse adam da paltosuna o kadar çok sarılmış. Çünkü
çok üşüyormuş.
Rüzgar sonunda pes etmiş. Bu kez sıra güneşe gelmiş.
Güneş bulutların arkasından çıkmış.
Yaşlı adama sıcacık gülümsemiş .Yeryüzünü iyice ısıtmış.
Adam pek sevinmiş. Yeryüzü ısındıkça adam da ısınmış.
O da gülümsemeye başlamış.
- Artık paltoya ihtiyacım kalmadı diye düşünmüş.
Ve paltosunu çıkarmış.
Güneş rüzgara dönerek:
- Gördün mü?
Nazik olanlar zorbalardan
her zaman daha güçlüdür demiş.
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Resimdeki
oyuncu

Ün, şöhret

Balıkların yaşadığı
su kabı

Hırvat adası

3

Bundan başka
Sema

İşçi

Kurtuluş,
kurtulma

4

Ayrılma
Uçakta yolcuların
oturduğu bölüm

Dahi
Nema
5

10

Boya inceltici

Tasa, kaygı

Afrika’da bir ülke
Önden açık üst
giysisi

Berkelyum
simgesi

Tarihi kalıntı

İşi yapmak için
verilen söz

Yassı demir çelik
ürünü

Nakıs

Çok aşağı

Mıh

Göğüs

Tevazu
sözü

İlişik

Yemişlerin yenilen
bölümü

Eski dilde göz
2

Paris’te
ünlü kule

9

Kadın paltosu

Şaşma sözü

Havada bulunan
su buharı

Yöneten kimse

Herkes, elgün,
yabancılar

Müzik eşliğinde
yapılan jimnastik

Nispet

Peri, hortlak

Bir şeyden
yana olma
6

Ata
Gizlilikte tanınmayı
sağlayan söz

7

Tibet öküzü

Karışık
renkli

Celse

Bir tür
şekerleme

Çok ince
gözenekli dokuma

Konutlar
topluluğu

Tartı

Yeni doğmuş
çocuk

Eskrimde bir
tür kılıç

Avrupa Uzay
Ajansı

Ok yapan veya
satan kimse

Fasıla
8

Eski dilde
dullar
1

Çemberin çevresinin çapına orasnı

Şalvar bağı

Tellür imi

Doktor

Aşevi

ANAHTAR
SÖZCÜK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yapılacak olan çekilişte anahtar sözcüğünü bulan 3 abonemize Özgür Kitapevi’nden Ayın Kitapları sayfasında tanıtımları yapılan kitaplardan hediye edilecektir.
Çekilişe katılmak için anahtar kelime ile kendi adres bilgilerinizi info@haberpodium.com adresine yollayin.
Geçen ayki bulmacamızın anahtar kelimesi: PARMAK GIDA / Geçen Ayın Kazananları: Rojhat Sarıbaş, Semra Kalaycı, Yolda Akkuş
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Feldbergstrasse 33
4057 Basel
061 691 24 71
www.muzik-kitap.com
info@muzik-kitap.com

Cadı Tohumu
Margaret Atwood
William Shakespeare’in ölümünün 400.
yılı dolayısıyla başlatılan “Shakespeare
Yeniden” serisi kapsamındaki Cadı Tohumu,
Margaret Atwood’un, sanat-hayat ilişkisi;
taklit ve yeniden yaratım; Shakespeare’in
ve sanatın çağları aşan yorum gücü üzerine
hınzır bir ironiyle kurduğu olağanüstü bir
roman.
Shakespeare ayaktakımı arasında!
Shakespeare’in Fırtına adlı oyununu
sahnelemeye hazırlanan tiyatro yönetmeni
Felix’in işi, yardımcısı Tony’nin düzenlediği
bir kumpasla elinden alınır. Yıllar sonra Felix, çoktan ölmüş kızı Miranda’nın hayaliyle
bir köşeye çekilmişken, beklediği “Fırtına”
bir iş ilanıyla gelir. Fletcher Cezaevi’nde
mahkûmlar için düzenlenen “Edebiyat
Yoluyla Okuryazarlık
Kazandırma Programı”na eğitmen olarak
başvurur Felix. Hırsızlardan, yankesicilerden, dolandırıcılardan oluşan cezaevi
tiyatrosu, aralarında kumpasçı Tony’nin
de bulunduğu bürokratları karşılamaya
hazırdır artık. İntikam saati yalnızca
Shakespeare’in Prospero’su için değil,
tiyatro yönetmeni Felix ve demir parmaklıklar ardındaki ayaktakımı için de gelip
çatmıştır. Shakespeare’in soylu dizeleri,
ayaktakımının dilinde küstah bir isyana
dönüşmüş, mahkûmlar kendi “Fırtına”larını
yaratmışlardır.
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Başlangıç

Aylak Adam

Dan Brown

Yusuf Atılgan

Ünlü macera yazar Dan Brown, 2017 kitabı
Başlangıç - Origin ile raflardaki yerini aldı.

Düşünüyordu: “Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği, kısa ömürlü bir yaratık
yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan. Gördüğü
film ona bir şeyler yapmış. Salt çıkarını
düşünen kişi değil. İnsanlarla barışık. Onun
büyük işler yapacağı umulur. Ama beş-on
dakikada ölüyor.

Genç adam, aniden üç büyük dinin temsilcilerine döndü. “Şaşırtıcı bulacağınızı tahmin
ettiğim bilimsel bir buluşum sebebiyle bugün buradayım... Birazdan görecekleriniz,
dünyayla paylaşmayı umduğum sunumun
kaba bir kesiti. Fakat bunu yapmadan önce
dünyanın en etkili din adamlarına danışmak, en çok etkilenecek kişilerce nasıl
algılanacağını öğrenmek istedim.”
Nereden geldik? Nereye gidiyoruz?
İnsanoğlunun var olduğu günden beri
cevabını bulmaya çalıştığı bu temel soruya
cevap bulma iddiasındaki bir fütüristin tam
da keşfini açıklayacağı gece her şey trajik
bir biçimde karanlığa gömülür. Eski öğrencisinin sunumuna davetli olan Simgebilim
Profesörü Robert Langdon söz konusu
keşfi öğrencisinin anısına dünyaya duyurmaya karar verir. Ancak, kendisini bekleyen
şifrelerden, acı sürprizlerden ve ölümcül
fanatiklerden habersizdir...

Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam’ı, yayınlandığı
günden bu yana edebiyatımızın en sevilen,
üzerinde en çok tartışılan romanlarından
biri oldu. Roman, 60’lı yılların başında bizimle birlikte tüm dünyada da konuşulmaya başlanan kentli aylak aydın bireyi konu
alıyordu. Bugün artık çağdaş klasiklerimiz
arasında yer alan Aylak Adam’ın dikkat
çektiği entelektüel sorunlar güncelliğini
koruyor. Yeni kuşaklar için, yeni baskısıyla
Can Yayınları’nda.

ROYAL DÖNER
HOLZWINGERTSTRASSE 42-44
8409 WINTERTHUR

