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Yaşlandığında… 
Interview von: Cavit Temüttürkan / arkadaş  

Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? 

Merhabalar, Ben Elif Yıldırım. Sozialarbeiter olarak çalışmaktayım. Aynı 

zamanda VIA (Verein für interkulturelle Altersfragen) isimli derneğin yönetim 

kurulunda Sibel Arslan, Marcel Borer ve Ursula Metzger ile yaşlı göçmenler 

üzerine çalışmalar yürütmekteyim. 

VIA (Verein für ınterkulturelle Altersfragen) ne zaman ve hangi amaçla 

kuruldu? 

Derneğimiz Türkiyeli yaşlı göçmenlerin karşılaştıkları sorunların kültürlerarası 

diyalog yöntemi ile çözümlenmesi ve geleceğe yönelik bir altyapının hazırlık 

çalışmalarıni başlatmak amacıyla 2013 yılında, bu konuda deneyimi ve mesleki 

tecrübeleri olan kişilerce kuruldu. Aslında kuruluş hikeyemiz benim bitirme 

tezini yazdığım ve bu alanda çalışan uzman arkadaşlarla fikir alışverişi yaptığımız 

günlere dayanıyor.  

İsviçredeki Türkeyeli yaşlı göçmenler üzerinde yapılmış araştırmaların 

yetersizliği, araştırmaların Almanca konuşulan bölgelerde Almanya ve 

Avusturyada yoğunlaşmış olması ve bu verilerın İsviçredeki göçmen profilini ne 

kadar yansıttığı üzerinde düşünürken bazı gerçeklerle karşılaştık. 

Mesela İsviçrede henüz geniş bir yaşlı Türkiyelı göçmen kitlesi yok ve göçmen 

organizasyonları da bu soruna yabancı. Yalnız istatistiklerden görünen tablo 

gelecek on yıl içerisinde bu sorunla hepimizin acı bir şekilde karşı karşıya 

kalacağımızı gösteriyor. 

O nedenle hem yaşlı göçmenlerimizi geleceğe hazırlayıp, hem de bu konunun 

erken zamanlı İsviçreli kurumlarca da gündeme alınmasını sağlamak, bu alanda 

bir altyapı çalışması hazırlamak öncelikli hedefimizdir. Çözüm ancak 

kültürlerarası diyalog yöntemi ile getirilebilir. 

Bu amaç çerçevesinde ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 

İlk etkinliğimiz 7 Eylülde Basel“de konu ile ilgili derneklerin ve kişilerin davet 

edildigi bir Film gösterimi ve Söyleşi olacak. Sayın Yusuf Yeşilöz’ün ‘Eigentlich 

wollten wir zurückkehren’ (Aslında geri dönmek isterdik) isimli belgesel 
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filminden bölümler eşliğinde yaşlı göçmenlerimizin gerçeğine bir pencere 

açabilmeyi umuyoruz. Sorularımıza birlikte çözümler arayacağız. Aslında bu bir 

anlamda ortak akıl arama, bu sorun üzerinde ortak bir persfektif belirleme 

çabasıdır .  

Bugüne kadar yaşlılık ve göçmenlik konulu İsviçreli kurumların, Üniversitelerin 

düzenlediği pekçok toplantıya katıldım. Hep hedef kitleden uzak, teorik bir çaba 

olarak kalan bu etkinliklere ‚Biz Burdayız‘ demek gerekiyor. İspanyol ve İtalyan 

göçmenlerin de benzer ve çok etkin yaşlı göçmen örgütlülükleri var. Bizler de bu 

konudaki hazırlıklarımızı yapmalı ve bu konuda katkıya hazır olduğumuzu ortaya 

koymalıyız. 

Bu etkinlik bu anlamda Basel’de bir ilktir. Ne kadar çok kişi ve kurum bir araya 

gelirse o derece de güçlü bir iletişim ağı doğacağını düşünmekteyim. 7 Eylülde 

UNION’da yapılacak olan etkinliğimize ilgilenen herkesi davet ediyoruz. 

Sohbet için teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı ?  

Toplumsal dayanışmanın en önemli unsuru birlikte olabilmektir. Birlikte daha 

güçlüyüz. Bu gücümüzü doğru yerde, doğru şekilde kullanmaksa başarıyı 

getirecek olan anahtardır.  

Yaşlandığınızda yalnız kalmak korkusu yaşamadan, köşeye atlmışlık duygusu 

yaşamadan bu toplumun bir ferdi olduğunuzun bilincinde olabilirseniz, elinizde 

boşa geçmemiş bir ömür var demektir. Belki çoğumuz için o günler uzak, ama o 

boşa geçmeyecek ömürleri bugünden yaşamak gerekiyor ve bugünden 

geleceğimizi düşünmek gerekiyor. Sorun kapıya dayandığında çok geç olabilir. 

Ben sizlere bu söyleşi için teşekkür ederim, 7 Eylül Pazar günü sizleri de 

aramızda görmekten onur duyarız. 

 

TARİH: 7.Eylül 2014, Pazar 

SAAT: Apero : 12.30 

 Program: 13.30 

YER: UNION / Klybeckstrasse 95, 4057 Basel 


