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Sağlık okuryazarlığı nedr?

“Cahl br
hekm ölüm
kampının
yardımcısıdır.”

 Toplumun sağlık blglern
okuma, anlama ve kullanma
kablyetdr. Sağlıkla lgl
karar vereblmey sağlayacak
kadar sağlık blglerne sahp
olmak br sağlık okuryazarından beklenen davranıştır. Br
sağlık okuryazarı güvenlr sağlık
blglerne erşeblmel blglern
doğru olduğuna güveneblmeldr.
Yapılan çalışmalar sağlık okuryazarlığı yeterl olmayan kşlern acl
servsler daha fazla kullandığını,
hastaneye daha sık yatırıldıklarını,
cdd hastalıklarda ölüm oranlarının yüksek olduğunu göstermştr.

Süper gıda tüket!

Kendn süper hlıkslarsı Uzemta-

zma Hasta
Endokrnoloj ve Metabol süper gıda önerler...
nı Prof. Dr, Metn Özata'dan

Nar

 Nar ve nar suyu
damar sertlğnn,
prostat kansernn önlenmes ve
gerletlmes açısından önemldr.
Blmsel çalışmalara göre narın
kan basıncını
düşürdüğü ve damar sertlğnden
koruduğu saptanmıştır. Narın
meme, bağırsak
ve akcğer kanser
hücrelernn büyümesn önleyc
etkler vardır.
Taze nar suyunun antoksdan
gücü yeşl çayın
üç katı kadardır.
Dışarıda nar suyu
çerken yüzde
yüz meyve suyu
olduğuna dkkat
edlmeldr.

Brokol

 Brokol kanserden koruyan,
karacğer destekleyen br sebzedr.
Vejetaryenler çn y br demr
kaynağıdır. Sgara çenlern brokol
yemes önerlr. İçnde bulunan
kalsyum kemk ermesnden
korur. Brokol alırken
taze, koyu renkl, sıkı
ve sık ççekl olanları
seçlmeldr.

Balkabağı

 Günde yarım su
bardağı bal kabağı
günlük htyaç
olan A vtamn
mktarının brkaç katını karşılar.
Kalors de düşüktür.
Besnlerden, çnde karotenod mktarı en yüksek olanlardan brsdr. Lf mktarı fazla
olduğundan kabızlığa y gelr.
Balkabağından haftada brkaç
gün yarım su bardağı tüketleblr. Balkabağının çekrdeğ
veya kabak çekrdeğ mutluluk
hormonu salgılanmasını sağlar.

Göz
sulanmasını
cddye alın!
Kış aylarında en sık karşılaşılan sağlık problemlernden br, gözlern aşırı derecede sulanmasıdır.
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özyaşının göz kapağından
taşacak şeklde salgılanması olan göz sulanması,
mevsm şartları dışında alerj,
enfeksyon gb başka nedenler sonucunda da ortaya çıkablr. Göz sulanması hakkında
blg veren Op. Dr. Sultan
Kaya Ünsal göz sulanmasının
nedenler hakkında şunları
söylüyor:
“Göz yüzeyn etkleyen
konjonktvt, keratt gb
lthaplanmalar, göze kaçan
yabancı csmler, kuru göz,
çok fazla ağlamak ve aşırı
parlak ışığa maruz kalmak
göz sulanmasının nedenler
arasındadır. Gözyaşı boşalma
sstemndek ve kapak pozsyonundak bozukluklar da
göz sulanmalarının mekank
nedenlerdr. Göz sulanması
yaşayanlar çevrelern bulanık
görürler. Fakat sorun sadece
mekank br nedense şkayetler sadece sulanma, kızarıklık
ve batma şeklnde olacaktır.”

Bebeğnzde
göz tansyonu
olablr

Göz sulanması
hastalığının
bebeklerde de görüldüğünü belrten
Op. Dr. Sultan Kaya
Ünsal, göz tansyonu
olan çocuklarda göz
sulanmasının çok sık
karşılaşılan br durum
olduğunu ve çocuklarda görülen göz
sulanmasında, göz
tansyonu ve gözyaşı
kanal tıkanıklıkları
mutlaka ayırt edlmes gerektğn söylüyor. Göz sulanmaları
göz kanalı yeternce
gelşmemş olduğundan 1 yaş çersndek
bebeklerde de sıkça
görülüyor.
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Serotonn hormonu
nasıl etkler?

Hastane
enfeksyonları

 Serotonn, mutluluk hormonu olarakta blnr. Mutluluk,
canlılık ve zndelk hss verr.
Eksklğnde depresf, yorgun,
sıkılgan br ruh hal görülür.
Beynde serotonn kmyasalı
salındığında kan damarları
kasılarak daralır ve serotonn
düzey düştükçe genşler. Açlık,
yorgunluk, stres, yemek, ışık ve laç
gb faktörlern tamamı nsan vücudundak
serotonn düzeyn etkler. Depresyon ve anksyete tedavlernde serotonn çeren laçlar kullanılır. Şşmanladıkça vücutta serotonn azalır. Cevz, çekrdek tüRler,
btter çkolata, ncr, brokol gb besnler serotonn
düzeyn arttıran gıdalar arasında yer alır.

 Genel olarak, hastaneye yattıktan 48-72
saat sonra ve taburcu olduktan sonrak 10
gün çnde meydana gelen enfeksyonlardır. Hastane enfeksyonları çok sayıda
başarılı geçen amelyat veya dğer tıbb
tedavlern başarısızlığına neden olur. En
sık amelyat yernn enfeksyonu, zatürre,
drar yolu enfeksyonu ve
kan dolaşımı enfeksyonu olarak ortaya çıkablen hastane
enfeksyonları vücudun her
bölgesnde oluşablr. Yoğun
bakım ünteler ve yendoğan
servslernde yatan hastalar
hastane enfeksyonları açısından en korunmasız gruptur.

DİŞİNİ
SEVEN
BUNLARI
YAPMASIN

Ağız ve dş bakımı vücudun ayrılmaz br parçası. Ama hala ağız ve dş sağlığımızı
genel sağlığımızın dışında tutuyoruz. Önerlen ağız ve dş bakım yöntemlern de
hakkıyla uygulamıyoruz. Acaba uygulamadığımızda çok şey kaybedyor muyuz?
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ıp Budur ktabının yazarlarından
dş hekm Onur Şahn şmdye
kadar söylenen ağız ve dş
bakımı le lgl brçok ezbermz
bozuyor.
 Ağız bakımını hakkıyla nasıl
yapacağız. Br türlü bu alışkanlığı
ednemedk…
Tarh boyunca nsanlar br şeklde
buldukları dal parçaları, kuş teleğ, krp dken gb araçlarla
dşlern temzlemşler.
Beslenme alışkanlıklarını göz önüne alırsak
esk uygarlıkların çok
sık dş fırçalamaya
htyaç duymadığını
düşüneblrz. Aslında
bu htyaç gıdaları pşrmemzle ve yapışkan
gıdalar tüketmemzle
doğru orantılı olarak
artıyor. İnsanoğlu
lk günahını gıdaları
pşrmeye başlayarak
şlemştr. Ağız bakımı
hakkıyla bu günahı
şlemeyerek yapılır.
 Dş macunu ve
fırçasına gelecek olursak…
Bana göre dş macunu ve ağız gargaraları nsanoğlunun
yer göğü temzleme
fantezsnden doğmuş ürünlerdr. İy
br ağız bakımı çn y br mekank
temzlk, eklent brkmnn engellenmes kafdr. Gersn tükürük ve
öz savunmamız halledecektr. Doğaya
göz attığınızda doğal koşullar altında
serbestçe yaşayan dşl hayvanların dş
hastalıkları yönünden pek de muzdarp olmadıklarını göreceksnz. Üstelk
ağız bakım ürünü de kullanmamalarına rağmen. Dş fırçası bast tasarımlı,
yumuşak ya da orta sertlkte olmalı. En
geç k günde br kere terchen yatmadan önce fırçalanmalı. Dş hekm dş
p arayüz fırçası da önerebilir.
 Mekank temzlkten kuru fırçalamayı mı kastedyoruz?
Evet. Mekank temzlk çn kuru
fırça yeterldr.
 Dş macununa karşı çıkan br dş
hekmsnz…
Dş macununa karşı çıkma nedenlermden brs doğada eşleneğnn bulunmaması. Br dğer neden se çnde
brçok zarar verme potansyel taşıyan
kmyasal ajan kullanılmasıdır. Amerka’nın süslü derneklernn onayını
almış ve blnen hçbr zararı yoktur
baresyle pyasaya çıkmasına zn verlmş laçlar daha sonrasında belrgn
zararları olduğu çn toplatılmıştır.
Macunların ve gargaraların dş et
lthaplarını azaltma, eklent brktrmesn zorlaştırma gb ortaya konmuş
y etkler var ama, “tıpta yüzde yüz
doğruyu bulablmş” değlz.
 Pek ağzımızda diş fırçaladıktan
sonraki ferahlık hissi oluyor ama…
“Parfüm sıkmazsak ne olacak?” gb
br şey bu. Macunsuz dş fırçalamak

ağız kokusu sebeplernden br değl.
Ağız gene ferah olablr.
 Tükürüğün çok faydalı olduğunu
blyoruz. Dış fırçalamak tükürüğü
artıyor…
Mkoorganzmaların dl olsaydı
eğer, efsanelernde tükürüğün öneml
br yer olurdu. Çiğnemek ve diş etini
mekanik olarak uyarmak tükürüğü
artır. Ayrıca yeterli tükürüğün olması
için D vitamini almak
ve su içmek önemlidir.
Çok çay ve kahve içmek
tükürüğü azaltır. İnsanda
yara yalama alışkanlığı
epey yaygın değilse de
hayvanlar bu tekniği
çok kullanıyor. Yani
tükürüğün yleştrc
muczev br özellğ var.
Bu bzm çn de geçerl.
Çünkü tükürük ağızdaki
bakterilerin çoğalmasını
engeller. Bu nedenle ağız
kuruluğu olanlar hekme
mutlaka başvurmalı.
 Flora gelelm. Dş
hekmlernce çok kutsal…
Aslında o kadar kutsal
değl bence. Doğaya aykırı br madde ancak böyle
yaldızlanarak pyasaya
sürüleblr. Çünkü florun
kanıtlanmış faydası yok.
Aksne bazı zararları var. Hele flor tabletler. Asla kullanılmamalı. Bunu maalesef dş hekmler çürük rsk yüksek
hastalara veryorlar. Ama asla vücuda
bu şeklde flor takvyes yapılmamalı.
Çünkü flor kemk metabolzmasını
bozuyor ve trod hormonunu azaltıcı
etks var. Çevremzde trod problem
olan br dolu nsan var…
 Floru kullanmamak konusunda
bz kna etmeye çalışıyorsunuz…
Öncelikle hedefimiz günahı
temizlemeye çalışmak olmamalı,
hedefimiz bu bağlamda günah
işlememek olmalıdır. Diş
macunlarındaki sodyum florürün
br mktarı emlyor. Yutulmaları se
ayrı br problem. Yetşkn ya da çocuk
farketmez herkes fırçalama btmnde
az ya da çok macun yutuyor çndek kmyasallarla beraber. Tekrar br
düşünün derm. Ama sadece dşlere yapılan lokal uygulamaya karşı
değlz. Önemli olan tek nokta
yemeklerden sonra dişlerin
üzerinde biriken eklentilerin
uzaklaştırılması. Bunun
macunla brlkte olması
zorunlu değl.
 Dş beyazlatma konusuna gelnce…
Dşte besn ya da
plak brkmyorsa
leke tutunma
olasılığı ortadan
kalkar. DşlerOnur Şahn
de lekelenme
olmaz, dşler
doğal rengnde olurlar.

"İy br ağız bakımı çn, y br
mekank temzlk gerekldr.
Dş macununa
gerek yoktur"

Sakız
çğnemey
sevyoruz
Sakız çğnemey sevyoruz
tükürüğü de artırıyor. Tatlandırıcılı
sakızlar da çğnyoruz. Bze br zararı
var mı?
Şekersz sakızlar
çğnenmesn öneryorum. Tatlandırıcılı
sakızlar snr sstemn
harab eden maddeler
çeryor. Çğneyeceksenz de eğer,
Kstlollu tatlandırıcı
çeren sakızlar çğnenmeldr.
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Kararı
hasta
verr..

Ama sağlığımızla
lgl kararı ağırlıklı
hekm veryor ve
bz de uygulamaya
çalışıyoruz…
Bz şaşırtan,
üstesnden gelemedğmz durumlar
olablr. Bu gb durumlarda her şeye
rağmen hekm yönlendrc konumdadır. Kararı verecek
olan hastadır. Ama
hastanın da karar
vereblmek çn
yeterl blgye
sahp olması ve
vereceğ kararın
artısını, ekssn
tartablmes
gerekldr.
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‘Radkal âşık’ın
anadl

Ş

unu kabullenelm artık. Pars saldırısında
ölenlerle Irak’da, Afganstan’da, Çeçenstan’da
ölenler kıyaslamak ne sosyolojk ne syas br
yorum kaldırıyor. Katlamlar karşısında ölüm acısı
gerde kalanların
yüreğndedr ancak.
Kıyaslanamaz,
statstğ tutulamaz,
syas hesaplara mal
etmeye çalışanları
da yolda bırakır.
Zra Uludere’de,
Madımak’ta, Bahçelevler’de, Felluce’de,
Hama’da, Cenn’de,
İkz kulelerde,
Sabra ve Şatla’da,
İsveç’de... Her yerde
acısını vcdanlarda malzeme etmeye kalktığımız
nsanlar br kez ölüyor. Katledlenlern mazlum
olmaktan başka br kmlğ de kalmıyor. Toprağa
grdkten sonra o da anlamsızlaşıyor.
Sosyolojk syas mevzulara grmeden önce nerede km tarafından öldürülmüş olurlarsa olsunlar,
maktullere ama’sız bçmde üzülemyorsak kalbmzdek dkenler çıkarmaya çalışmalıyız öncelkle.
Sonrası da var tab; zulümden, sömürüden,
küresel syasetten lla bahsetmemz gerek. Çünkü
doğunun uzun süredr btmsz br mazlumluğu var.
Mevzuu sadece Batı’nın doğuyu fzk ve zhnsel
olarak sömürmes, özgürlüklern planlı br bçmde
esarete çevrmes, şgaller meşrulaştırması,
çatıştırmak çn attığı nfak tohumları vs. değl. Algı
yönetmyle yalan ve entrkalarını ‘doğru ve gerçek’
olarak göstereblmes.
Br de daha somut br durum var. Terörst
denlen nsanların bazen ya da sık olarak radkal
İslamcı terörst olmayablecekler htmal. Pars
katlamındak gb ustaca sıkılablen (k bunun eğtm almadan sabet ettrmek çok zor) ağır slahlar,
soğukkanlı bçmde frar etmeler, ehl eller tarafından eğtldğ zlenm veren yüzler kapalı kşlern
vücut dller vs. Bze başka br mesaj letyor.
Br yandan da bzm ülkemzde Danıştay saldırısında da gördüğümüz gb hedef şaşırtmak çn tetğ çekmeden önce dn sözlern kullanılması... İkz
kulelerde olduğu gb terörstlern güya kmlklern
arabada unutmaları... Hatta zanlı dye en olmadık
Müslüman gençlern br anda katl lan edlme
çabası... Bütün bunlar bunca ustalık le amatörlük
br arada olduğunda elbet başka anlamları da şaret
edyor.
Bunları konuşmak yerne İslam’ı konuşuyoruz
oysa. Küresel aktörler böyle styor. İslam radkal
olunca terör mü üretr? Bu mevzuu o kadar dallı
budaklı k. Chatçı gençlern ülkelernn şgalne
veya ç çatışmalara karşı drenşe katılmalarına
bakıp evet demek se maalesef yeterl olmuyor.
Olgulardan gdersek bazen bu sonuca ulaşıyor,
bazen ulaşamıyoruz.
Zra nsanın kalbndek man le Rabbnn lşks
br yerden sonra metafzk söylemlere muhtaç ve
dünyanın Batı değerlerne odaklı küresel mevzularının böyle br çrek ses ştecek ve olaylara
yaklaşmak çn yorumlayacak ne hal var, ne vakt,
ne nyet.
Pars katlamını yapanlar velev k sthbarat
elemanları veya dern tetkçler değl ve sahden
de dn adına katleden terörstler olsun. Yne dnn
bu olmadığını söyleyeblrz, çünkü drenşn dn
termnolojde br edeb ve drenmenn saldırganlıktan ayrılan çok net ölçüler var. Tatbk de var.
(Bkz: Hazret Al’nn savaş meydanından düşmanını kıskıvrak yakalamışken yüzüne tükürülmes
üzerne çnde nefret hss oluşunca onu serbest
bırakması.)
Sosyolojk açıdan ne kadar gerekçe ler sürülürse sürülsün, “İslam bu değl” savunmasını yapmak
zorunda bırakılan doğuda ve batıda k mlyar nsan
yaşıyor bugün. Pek bu değlse ne? Bunu bugünün
dlyle anlatmak, yaşamak, yaşatmak... Sadece br
tek yorumu öne çıkarmaktan baret olursa (örneğn br cemaatn dyalog yorumunu) yne evrensel,
tüm zamanları ve toplumları kuşatan, çrek ve
aşkın boyutları kapsayan br yoruma varamayız,
varamıyoruz.
Zra hakkat anlamak ve yaşamak çn, İslam’dan korkanlara, şerat ve chat gb sözcükler
duyunca anlamına hç vakıf olmadan ürküp karşı
koyanlara ney ne adına teblğ ettğmzn şuurunda
olmalıyız. Bell br topluluğun temslne değl,
kanatın tekamülüne hzmet etmenn br sevenler
slslesne bağlanmaktan geçmes ne demektr;
buradan başlamalıyız sözgelm.
Kalbn anadlnde, dn adına ne kadar duvarımız varsa yıkarak, gemmz deldrerek, nefsmz
boğdurarak ve ancak kend putlarımızı, duvarlarımızı yıkarak dbndek hazneye ulaşableceğmz,
bunun da her nsanda potansyel olarak bulunan
br cevher olduğunu, sadece İslam’ı en y temsl
edlenlere at olmadığını blmelyz. Her nsanın
kendndek güzellğn cevheryle buluşableceğn
ve aslına dönebleceğn... Belk braz da buralardan başlamalıyız artık konuşmaya.
Hemen soyut mu kaldı bu söyledklerm? Bze
bu anadl dev eserleryle bugüne getren yüzlerce
bnlerce eser var. Canlı söz. Gelgelelm dn algımızı
salt şekle ve surete hapsetmşz, Yunus Mevlana,
İbn Arab, Nyaz Mısr flan deynce geçmşte kalan
br ses olarak alıntılıyoruz onları. Hem anlamıyoruz,
hem de bunların eserlerne kutsal ktap muameles
yapılıyor dyerek korkuyoruz onları anlamaktan.
Onların bze vahyn, kalp lmnn canlı tefsrn
yaptıklarını dah algılayamaz haldeyz. Sonra da
“ama İslam bu değl” dedğmzde en yakınımızdakler ble kna edemyoruz. İman nsanın kalbnde
br nur se, bze nsan olma yolculuğunda emanet
edlen taşıma sorumluluğumuz var. Radkal mümnn çnden terörst değl, aşık çıkması ne demektr,
artık bu anadl yenden konuşmanın zamanıdır.
Çok geç olmadan.

