“Ulusların sağlığı
ulusların zenginliğinden çok daha
önemlidir.”
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Robotik onkoloji
 Kemoterapi ünitelerinde ilaç hazırlamada ve
görüntüleme yöntemlerinde kullanılan robota
verilen isimdir. Kemoterapi ünitelerinin bazılarında ilaç hazırlamada tam
otomatik robotik sistem
ile kemoterapi hizmeti
verilir. Tam otomatik robotik sistem ile hastaların
ilaçları el değmeden, steril koşullarda ve hatasız
dozlarda hazırlanır. Ayrıca
ilaçların da tasarruflu şekilde kullanılmasını sağladığı için maliyet açısından

ülke ve kurum ekonomisine önemli katkıları olduğu bildirilir. Görüntüleme
sistemleri açısından daha
hızlı ve kesin sonuçlar almayı da sağlar.

“Erdoğan, iki
durumda da
kaybedecek”

T

ürkiye’nin Pakistan Büyükelçisi Sadık Babür Girgin,
çekim yapmak için orada bulunan televizyon ekibinin
başından geçen çarpıcı bir olayı anlattı.
Yaşlı bir Pakistanlı adam, kim olduklarını soruyor ekibe.
“Türk’üz, Türkiye’den
geliyoruz” cevabını alınca
her birine sarılıyor.
“Ben hayatımda hiç
Türk görmedim. Ama
sizi çok özledim.”

Türkler Bosna’da
yardım dağıtırken, uzakta
oturan yaşlı birini listeye
eklemeyi unuttuklarını
söylüyor Boşnaklar.
Mümkünse ona da götürülmesini talep ediyorlar.
Tek başına yaşayan yaşlı bir kadın…
Biri yüzbaşı iki kişi, yardım kolilerini sırtlarına alıp yola
düşüyor. Araç yolu yok.
Patikalardan ilerleyerek, epey bir zaman sonra dağın
yamacındaki yaşlı teyzenin evine ulaşıyorlar.
“Türk müsünüz?” diye soruyor kadın.
“Evet” cevabını alınca şöyle söylüyor: “Geleceğinizi
biliyordum.”

Bunlar gibi pek çok sahne yaşandı, yaşanıyor.
Doğudan batıya…
Bir defasında Balkanlar’da beyaz yaşmaklı bir teyze,
“Nerede kaldınız be kızanım?” diye sormuştu bana.
Haritada yerini bilmediğimiz Afrika ülkelerinde
bile Türkleri bekleyenler var.
Şimdi birkaç sorunun cevabını düşünelim.
Buraya nasıl gelindi?
Bu bir imajdan mı ibaret?
Türkleri özleyenler, bekleyenler, geleceğinden emin
olanlar, boş yere mi bekliyorlar?
Onların hepsi birden, büyük bir yanılgı içinde olabilirler
mi?
Zorda olan, zulüm gören, sıkıntı yaşayanların
gönlünde niçin Türkiye var?
Mesela niçin İsviçre gelmiyor hiç birinin aklına?
İtalya’yı niye düşünmüyorlar? Yahut Suudi Arabistan’ı…
Dünyanın 34 ülkesinde Türk şehitliği bulunduğunu
hatırlarsak, bu soruların hepsine bir cümlede cevap bulmuş
oluruz.

Pakistanlısı, Afganistanlısı, Afrikalısı ve diğerleri hepsi
bekleyedursun, biz patlayan bombalarla meşgulüz.
“Bu meydan kanlı meydan” diyerek halay çekerken
patlıyor bombalar.
Adı “Barış Mitingi”. Nasıl bir barışsa? Bir tane Türk
bayrağı yok.
Dünyanın her tarafındakiler ay yıldızlı bayrağımıza
selam durur, hasret çekerken, içeride o bayrağı yakmak
isteyenler var ve biz onlarla uğraşıyoruz.
Şanlı bayrağımızın olmadığı bir yerde barıştan söz
edilebilir mi?
Başkentte miting yaparken, kendi ülkenin bayrağını
taşıyamıyorsan, dahası ona düşmanlık besliyorsan, daha
baştan niyetini ortaya sermişsin demektir.

Canlı bombalar nasıl parçalanmış, nasıl havaya uçmuş
ki, birinin cinsiyetini belirlemekte zorlandı Adli Tıp.
İlk soru, kimin yaptığı… Canlı bombanın cinsiyetinden
daha önemli bir husus bu.
Bütün ihtimaller hesaba katılarak araştırılıyor.
DAEŞ, PKK, DHKPC, MLKP veya başka harfler,
başka örgütler…
Bazı devletlerin istihbarat örgütleri de olabileceği
düşünülüyor.
Bir tarafsa, daha ilk dakikadan itibaren suçluyu buldu…
“Devlet” dedi, çıktı içinden.
Böyle bir bomba patlatmak, devletin kendi ayağına
değil, kalbine kurşun sıkması anlamına gelir.
Ama olsun. Bu civcivler, bombanın patladığı anda
teşhisi koydu.
Ölü sayısı ile alınacak oy arasında bir bağlantı kurmak
gibi zaafları var çünkü.

Terörün -bile- bir raconu var. “Eylemi üstlenmek” gibi.
Bunu kim üstlenecek?
Öyle görünüyor ki hiçbir örgüt üstlenmeyecek.
Araştırılacak, bulunacak. Hesabı sorulacak. Başka
çaresi yok.
20 savcı, 4 başmüfettiş, 100 polis araştırıyor.
CIA’nın Türkiye uzmanı Henri Barkey, Financial Times’ta
şöyle söylemişti:
“1 Kasım’da da ya aynı sonuç çıkacak ya da HDP
Meclis’e giremeyecek ve şehirler havaya uçacak.”
Özeti şu: “Erdoğan iki durumda da kaybedecek.”

ABD’li uzmanın yanıldığını göstermek için bize görev
düşüyor.
İşte bizim iddiamız: “Türkiye her durumda kazanacak.”
1 Kasım seçimi çok önemli bu yüzden.
Ancak, bütün mesele ondan ibaret değil; devamı var.
Küçükten büyüğe hedefler şu şekilde sıralanıyor:
1 Kasım - AK Parti – Erdoğan – Türkiye – İslam âlemi…

Sağlık
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Endosonografi ne işe yarar?

Liyezon psikiyatrisi nedir?

 Sindirim sistemini incelemeye
yarayan esnek (fleksibıl) bir alet olup,
ultrasonografi ise yüksek frekanslı
ses dalgaları ile karaciğer, safra kesesi,
pankreas, rahim ve yumurtalıklar vb.
organlardan görüntüler elde etmeyi
sağlayan bir cihazdır. Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya
endosonografi
endoskopi ile
ultrasonografiyi
tek bir alette
birleştiren ve
hem sindirim
sisteminin içini
gösteren ve hem de etrafındaki dokuları incelemeye
olanak sağlayan gelişmiş bir araştırma tekniğidir.

 Herhangi bir hastalığı
olan kişilere ve cerrahi
girişim uygulananlara,
psikiyatrik tıp hizmeti ile
psikososyal destek sunan
psikiyatri üst disiplinidir.
Sağlığın fiziksel ve ruhsal
boyutlarıyla ayrılmaz bir
bütün olduğu ve birbirini
etkilediği anlayışına dayanır.
Konsültasyon liyezon psikiyatrisi fiziksel hastalığı ya da
yakınması olan, hastanede
yatarak ya da ayakta tedavi
gören hastalara yönelik
psikiyatrik, psikososyal tıp
hizmetleri sunar.

21

Çocukluk
insanın
anavatanı

Çocukluk çağındaki yaşanmışlıklar insan hayatını ciddi oranda etkiliyor. Tabii bu pencereden bakıldığında çocukların gelecekteki
yaşantısını şekillendiren en önemli unsurun aile olduğunu söylemek mümkün. Erişkinlikte de bunun farkına varmak güç olabiliyor. Farkına varıldığındaysa uzmanlar kişinin çocukluğuna işte bu
yüzden iniyor. Bu yönüyle çocukluğun insanın anavatanı olduğunu söylerken, söz konusu vatansa gerisi teferruat olabiliyor.

B

eyin hücrelerimizin çoğaldığı 0-2
yaş döneminde 5 duyuyla dünyayla
ilgili algıladığımız her şey ciddi bir
biçimde depolanıyor. 2-6 yaşta da dünyaya
ve kendi benliğimize dair temel bilgileri
öğreniyoruz. "Burası nasıl bir yer? Güvenilir
mi? Annem ve babam beni seviyor mu?
Değerli miyim? Kıymet veriyorlar mı? Ben de
bir şeyler başarabilir miyim?" gibi soruların
cevaplarını arıyoruz. Bu öğrenmelerin kalıcı
olduğunu ve yerine kolay kolay yeni bir şey
koyulamadığını söyleyen Psikolog Rukiye
Karaköse şunları belirtiyor:
“Bu mümkün ama çok kolay değil. Zira
çocukken öğrendiğimiz kendimize ve
dünyaya ilişkin pek çok tutumumuz büyük
oranda geçerlilğini koruyarak yetişkin
hayatımızı şekillendiriyor. O yüzden biz
psikologlar yetişkin hayatta aksayan bir şeyler
görüldüğünde ‘çocukluğunuza inelim’ diyoruz.

Rukiye
Karaköse

TÜM BİLDİKLERİNİZ TARİH OLACAK!

SULTAN VAHDETTIN
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SEVR’İ GÖSTERİP LOZAN’A RAZI ETTİLER
Söyleşi

Bizim ihtiyaçlarımız şekillendiriyor
Anne ve baba olarak dünyaya gelmiyoruz.
Annelik ve babalık bizlere öğretilmiyor. Ama
annelik ve babalığı görüyor ve gördüğümüz
kadar öğrenebiliyoruz. Tabii bunu mizacımız
da şekillendiriyor." Rukiye Karaköse şunlara
dikkat çekiyor:
“Araştırmalara göre çocuğa olan davranışlarımızı aslında büyük ölçüde bizim ihtiyaçlarımız şekillendiriyor. Bizim de çocukken
yaşadığımız ve öğrendiğimiz pek çok şey
yetişkinlik hayatında bizim temel verilerimiz
olarak bir yerde kayıtlı ve sık sık biz onlara
başvuruyoruz. İşte söz konusu bizim de
çocuğumuz olunca çocuklukta onunla olan
iletişim ve ilişkimiz ne kadar iyiyse çocuk
ruhsal ve sosyal olarak daha sağlıklı bir birey
olarak hayatını sürdürebiliyor.”

Harvardlı ünlü tarihçi
Niall Ferguson’a
sorduk:

“Ya Osmanlı
yıkılmasaydı?”

yilerden, seçkin
Derin Tarih’i, ba
ve
kitabevlerinden
.tr
om
.c
te
ik
www.birl
ilirsiniz.
eb
ed
in
m
adresinden te

Eğitilirse ana ve babalar
Eğitilmiş doğar tüm çocuklar
Anne ve babanın çocuğu ile sorunlu ilişkileri
olduğunun en önemli göstergelerinden birinin
de anne ve babanın kendi içine dönmesi, kendi
dünyasındaki sorunlarla mücadele etmesi
olduğuna vurgu yapan Rukiye Karaköse
“İşte bu durumlar anne ve babanın çocuğuyla gerçek anlamda ilgilenmesine engel olacaktır. Ebeveyn, çocuğuna baksa da onu pek
göremez ve okuyamaz” diyor ve devam ediyor:
"Anne ve baba kaygılıysa, eşi ve işiyle
ilişkilerinde ciddi problemleri varsa bunları
çözmeden sağlıklı ebeveyn olmak ve çocuğu
gerçek anlamda görmek ve anlamak güçtür.
İyi çocuk yetiştirebilmek için anne ve babanın
temel sorunlarını en azından temel düzeyde
çözmesi gerekir. İlerleyen yaşlarda ‘Ben büyürken annemin bitmeyen bir depresyonu vardı.
Babamla da sorunları vardı ve beni görecek
durumda değildi. Gözümdeki pırıltının söndüğünü görmesi gerekirdi’ diyen yetişkinlere
rastlıyoruz. Bu açından ebeveynlik düşündüğümüzden biraz daha zahmetli aslında."
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