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Kadınların gönlü
hala AK Part’de m?
Kadın ya da erkek olarak doğuyoruz ama cnsyet kmlklermz esasen toplum nşa edyor.
Kültürlern temel şlevlernden brs de, toplumsal
cnsyet rollernn belrlenmes. Bzm kültürel
coğrafyamızda hala
kadın toplumsal cnsyet kmlğ çn “yuvayı
yapan dş kuş”, “ç
şler bakanı” ve “annelk” sıfatları, kurucu
vasıflar. O “annelk” k,
toprakları, “anavatan”
yapma, “adamları
adam etme”, “cennet
ayaklarının dbne
serme” özellklern
haz. Bu özellklere
yakından bakıldığında,
erkeklere, vatanı savunmak, erdem tmsal olmak
ve evn geçmn temn etmekten gayrı rol kalmadığı görülecektr.
Oy verme davranışını, sağlam bçmde analz
edeblmemz çn, toplumsal cnsyet rollerndek
farklılaşmayı hesaba katmak mecburyetndeyz.
Mesela kültürel coğrafyamızdak kadının toplumsal cnsyet rolü, oy verme davranışında asla deolojk partlere meyletmeme şeklnde tezahür eder.
Bu sonuç, demokras tarhmzdek tüm seçmlerde çok açık bçmde görülür. Akla değl hayale
htap eden, bugüne ve yarına değl uzak geleceğe
baktığını söyleyen, yakıcı gündelk hayat gerçeklerne değl, sahc olmayan erdemlere başvuran
partlere ve syas söylemlere kadın seçmen, vze
vermemştr. Bu coğrafyada kadınlar, sanılandan
çok daha akılcı, tavrının sonucunu bugünden yarına görmek steyen, realst syas öznelerdr. Onlar,
zledkler dzlerde, sevdkler sanat eserlerndek
“romantk” ve “hayalc” terchlernn aksne syas
terchlernde aşırı gerçekçdrler; evn, alenn tüm
endşe ve sıkıntılarını önlerne koyarak ve verdğ
oyla, bunların ne kadarını ortadan kaldırableceğn düşünerek syas terchte bulunurlar.
Ülkemizde kadın seçmenin oy verme
davranışının karmaşıklığını, erkek seçmenin
nispeten daha az seçenekli ve analizi kolay olan
davranışından giderek daha iyi anlayabiliriz. Erkek
seçmenin oy verme davranışı, esasen iki kolon
üzerinde yükselir. Bunlardan birincisi, siyasetin
erdemleri esas alan söylemidir. Söyleme kapılma,
erkek seçmenin oy verme davranışında ideolojinin
cazibesini, iç-tutarlılığını ve siyasi aktörlerin
(liderin) davranışlarıyla örtüşmesini, birinci planda
göz önünde bulundurmasına yol açar. Erkeklern
sabah akşam, şevkle syaset konuşmalarının sebeb de haddzatında budur. Erkek seçmenn oy verme davranışındak knc esas yol gösterc, onun
evn geçmn temn şlevnden kaynaklanır. Erkek
seçmen, deolojnn cazbesne kapılır kapılmasına
ama hayatın gerçeklerne de tümüyle gözlern
kapayamaz zra günlük maşet derd onun omuzlarındadır. Günlük maşet derdnn erkekçe yegâne
devası, “stkrar”dır. Erkek seçmen, oy verrken eve
ekmek götürüp götüremeyeceğn, tezgâhının dağılıp dağılmayacağını da göz önünde bulundurur.
Kadın seçmenn se sanılanın aksne ş çok
daha zor, sorumluluk asıl onun omuzlarında.
Kadın, yurdu anavatan, çocuklarını adam yapmak, yuvasının huzur ve saadetn temn etmek
çn her ne gereklyse, hepsn hesap edp oyunu
verr. Tüm syas söylemler, kendsne, alesne
yakın gelecekte nasıl br ülke vaat ettklerne göre
değerlendrr. Syas aktörlern sözlernde durma
kapastelerne, sammyetlerne enne boyuna
bakar, hç syasetle lgl değlmş gb görünür
ama aslında onları mütemadyen test eder. Kme,
neden oy vereceğn sorsanız belk dşe dokunur
tek br cümle edemyorsa, olmadığından değl,
konuşacağı alanının genşlğnden, uçsuz bucaksız
oluşundandır.
Ak Part, ktdarları boyunca, güya batılılaşma
adına nsanımıza, kadınlara, kmlklere sadece
kends bçm vermek steyen, “esk Türkye” dye
fade edlen tabloyu değştrmeye yöneld. Cuntalarla arada br nefes aldırılmak zorunda kalınan,
vesayetç, olgarşk düzene son vermeye çalıştı.
Bunu yaparken millete güvendi, sürekli insana,
sivillik bilincine vurgu yaptı. Gerek Erdoğan’ın
tavırlarında, gerek annesiyle, eşiyle ve kızlarıyla
ilişki temsillerinde kadınları gerçek siyasi aktör
olarak gören ve saygı gösteren anlayış çok
barizdi. Yoksul ve ezilmiş kadınlar, akın akın,
kendini “insan” yerine koyan bu çağrının güven
verici ve samimi sahibine yöneldi. Ak Parti,
enerjimizi tüketip duran, evlatlarımızın kanımızın
dökülmesine yol açan Kürt meselesini barışçı
biçimde çözmeye cesaret etti. Cumhuriyetin
dünyadan geri kalmama idealine bağlı kalmanın
ötesinde, güçlü ve modern Türkiye için çabaladı.
Bireyleşmeyi, şehirleşmeyi, iç göçün gereklerini
ve sorunlarını gördü. Ekonomik plan ve hamleleri
düzgün yaparak refahı tabana yaymaya, ülkemizi
“Büyük şehirler Türkiye’si” yapmaya uğraştı.
Ak Part, tüm bunları yaparken en büyük destekçs, şehrlern yoksul kesmler, şehrde alesnn gelecek endşesn üstlenmş kadınlardı. Şehrl
yoksul kadınların tam da bu syas programa, böyle
br lderlğe htyaçları vardı. Şmd, Ak Part’nn
syas rakb yok ama verdğ büyük sözler ve craatları, kendsnn en büyük rakb olarak ortada
duruyor. Büyük şehrler Türkye’snn kadınları,
demokratk, güçlü ve refahı tabana yaymış br
toplum olma dealn artık blyor ve tanıyorlar. Bu
deale, Ak Part’nn bu kadrolarıyla ne kadar ulaşılablr dye düşünüyorlar, ona göre oy verecekler.
Öyle sanıyorum k, en çok, arada br Ak Part’de
boy gösteren kendlern cddye almayan, dayatmacı söz ve tavırlardan rahatsız oluyor, tedrgnlk
duyuyorlar.
twtter.com/erolgoka

“Sağlığın
başlangıcı
hastalığı
tanımaktır.”
Mquel
CERVANTES

4 boyutlu ultrason

İntegratf tıp nedr?
 İntegratf tıp (bütüncül tıp) alternatf tıbb yöntemlerle klask tıbb yöntemlern br arada uygulanmasıdır. Yaşanılan sorunların çoğunun beden ve
ruh arasındak kopuklukla ortaya çıktığı temelne
dayanan ntegratf tıbba göre enerj ve hsler temell
yapılacak zhnsel çalışmalar br süre sonra bedendek bozukluğu onaracak ve hastada yleşme yönünde
br akışa neden olacaktır. İntegratf tıp modern tıbb
uygulamaların enerj ve zhnsel temell değşm
teknkleryle brlkte uygulanmasını fade eder.

 En, uzunluk ve dernlk boyutlarını çeren 3 boyutlu
(uzaysal) görünümün eş zamanlı olarak br montorde görüntülenmesne olanak sağlayan br chazdır.
Üç boyutlu ultrason chazlarıyla yapılan ncelemeler
le anne rahmndek bebeklern hareketler geckmel
olarak görüntüleneblrken, 4 boyutlu ultrasonograf le
bebeğn kaşlarını çatması, gülmes, esnemes ve parmak
emmes gb hareketler anlık ve hızlı br
şeklde zleneblr. Anne
karnındak bebeğn 3
boyutlu görüntüler
fotoğraf kareler gb eş
zamanlı görüntülenp
kaydedleblr. 4 boyutlu ultrason chazları le çok erken
dönemnde cnsyet, yarık damak, yarık dudak, eksk
parmak, beyn ve omurlkten kaynaklanan
rahatsızlıkların erken tanısı konulablr.

Kasları şoför
gb kullanın
V

ücudu doğru şekllendren omurganın skeletn esası olduğunu söyleyen
Fzyoterap Uzmanı Leyla Tarverdyeva
omurganın sağlığın anahtarı olduğunu söylüyor ve devam edyor:
“Bu sstemde nsanlar anahtarı bulmayı
ve kaybetmemey öğrenyor. Omurgayı karın
ve sırtın büyük, küçük kasları ve bağları brleştryor. Bunlar da vücudun düz br şeklde
durmasını ve hayat önem taşıyan organların
da yernde durmasını sağlıyor. Boynumuzda
ve belmzde sorun varsa ayakta ve otururken
yapılan yanlışlar sonucu bu sorun oluşuyor.”

Ayaklar haff aralık, paralel ve smetrk olmalıdır.
Vücudumuz düz karın
yukarı çe, omuzlar aşağı
ger, göğüs haff yukarı
durmalıdır. Sank br kş
sz saçınızdan tutup
kaldırıyormuş gb…

Blgsayar kullanırken
Sağ elle yazı yazılıyorsa ışık
sol taraftan gelmel. Sol
elde de tam ters olmalı. Blgsayar le çalışıldığında blgsayar
göz hzasının tam karşısında
olmalı. Eğer “mouse” kullanılıyorsa drsek vücuda btşk,
omuz gerye ve aşağıya, vücut
masaya yakın ve öne eğlmeden
durulmalıdır. Sadece blek kası

q

çalışmalıdır. Eğer klavyede çalışılıyorsa; vücut şekl düz, omuzlar
aşağı gerye, eller klavyenn
üstünde baş öne eğlmeden
çalışmak gerekyor.

LA
KONUŞURKEN AĞIZ
BAKARKEN GÖZLE
A
DİNLERKEN KULAKL

Yatma şekl nasıl olmalı
Kamburlar çn sırt üstü yatmak doğru olanıdır. Omurga
eğrlğ olanlarda se eğrlk hang
tarafta se; örneğn sağa doğru
eğrlk varsa o tarafa yatılmalıdır.
Beln sol tarafında ağrı varsa sağ
yan yatılmalıdır. Ağrı varsa; ağrı
olan taraf üstte kalacak şeklde yan yatılır, bacaklar dzden
bükülür, karına doğru çeklr ve

q

dzden ayak bleğne kadar olan
mesafe uzunluğunda 15 cm yükseklğnde yastık koyulmalıdır.
Burada amaç dz kalça hzasına
yükseltp kalça eklemnde kan
dolaşımını sağlayıp baskıyı
azaltmaktır. Omurga sorunu
olmayanlar da her zaman aynı
tarafta yatmamalı zaman zaman
yönlern değştrmellerdr.

Kend Emar'ını çek
Yürürken omurga düz, karın
yukarı çe, çene boyuna doğru durmalıdır. Önce topuğa basılmamalıdır. Sank ayağın ç kısmını
gösterp öne doğru yere basıyormuşçasına, arka ayak ön ayağı
ttrerek yaylı ve gergn yürümek

q

doğru olandır. Aynada kendnze
bakın. Eğer sol omuz yüksekteyse
çantayı sağ omuzda taşıyın. Elde
taşımak styorsanız da çantayı sol
elde taşıyın. Böylelkle sol omuz
aşağı doğru çeklmş olacaktır. Bu
şeklde denge sağlanır.

Hasta bna sendromu
 Bna çnde gelşen ve bna dışında rahatlama
görülen ve neden saptanamayan hastalığa hasta
bna sendromu denr. Belrtler bna çnde olur ve
bnadan çıkınca dakkalar çnde genelde düzelr.
Baş ağrısı, göz burun veya boğazda tahrş, konsantrasyonda zorlanma, yorgunluk, kokulara duyarlık
belrtler arasındadır. Sgara çlmes, yalıtım malzemeler, döşeme, yapıştırıcılar, alçıpanlar, vernk
cla, fotokop ve faks maknaları hasta bna
sendromuna neden olablr.

BEBEK İÇİN

Günlük hayatımız oturarak ve ayakta
geçyor. Pek bakarken, dnlerken ve
konuşurken doğru organlarımızı kullanıyor muyuz? Kullanmadığımız da
vücutta oluşablecek sorunları blyor
muyuz? Gerçekten ağızla mı konuşuyor, gerçekten gözle m bakıyoruz?
Ya dnlerken kulağımız hakettğ
davranışı görüyor mu? Kısacası
hakeden organ kazanıyor mu?

Doğru duruş

y
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ŞEMS SİSTEMİ
Şems sstemne göre omurga sağlığın
anahtarıdır. Bu sstemle bu anahtar elde edlp kaybedlmemes öğretlyor. Örneğn; eğer
fıtık sağ taraftaysa bu taraftak kaslar gevşetlyor. O bölgeye baskı azalıyor ve ödem
çözülüyor. Sol taraftak kaslar se kuvvetlendrlyor. Ama şkayet sadece bel bölgesndeyse sadece bel üzernde çalışırken de bütün
omurga ve ayağın durumunu dkkate alarak
çalışmak gerekyor.

Doğru ve yanlışlar

M

emoral Şşl Hastanes Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Dcle
İnanç, bebek ve çocuk sağlığı
konusunda doğru blnen
yanlışları sıraladı.

SARILIK HER BEBEKTE
GÖRÜLMEZ !

Erken doğan, düşük doğum tartılı, çok r, tartı kaybı
fazla ve kan uyuşmazlığı olan
bebeklerde sarılık rsk fazladır. Yen doğan her bebekte
sarılık olmaz ve bu sarılık
bulaşıcı değldr. Sarılık olan
bebeğe şekerl su çrmek
doğru değldr.

SADECE PİŞİK KREMİ
Bebeklern cldne tuz sürmenn slk ve pşğ önledğ
blgs yanlış ve tehlkel br
nanıştır. Cltten emlen tuz,
bebeğn ölümüne ble sebebyet vereblr.

DERİ DÖKÜNTÜSÜNE
DİKKAT !

Bebekte der döküntüler
geçc olduğu çn üzernde
durulmamalıdır kanısı da
yanlıştır. Bazen öneml hastalıkların habercs olablen
der döküntülernn vücudun neresnde ve ne şeklde

HAREKET SAYISI ÖNEMLİ
Uzmanların bel ve boyun sağlığı çn verdğ hareketlern çeştllğnden çok hareket
sayısının fazlalığı öneml. Hareketlern azdan
başlayıp çoğalması tedavnn püf noktalarını
oluşturuyor. Vücuttak asmetrk durumu da
dkkate alarak; çft taraflı uygulanması önerlen aynı hareketler, bell tarafa az sayıda,
bell tarafa çok sayıda verlr. Çünkü dengey
sağlamak gerekr.
Herkese bebeklkten tbaren doğru oturuş, duruş, yürüyüş ve yatış öğretlmel. Yan
br bakıma nsanlar kaslarını br şoför gb
kullanmayı öğrenmeller.

DOĞRU OTURUŞ
Sandalyenn yükseklğ dzden ayak bleğne kadar olan mesafede durmalıdır. İlk başta
doğru oturma şekln ayarlamak çn sandalyenn ucuna oturulur. Ayaklar dzlern ne
önünde ne de arkasında olmalıdır. Tam dzn
devamında olmalıdır. Sırtımız düz, omuzlar
aşağı ger (kürek kemkler brleştrecek şeklde) karın yukarı çe çene boyuna doğru ve
göğse paralel durmalıdır.

Bebek kabızsa

Bebeklere ya da çocuklara doğrudan zeytnyağı
çrmek doğru değldr. Tam çtğ esnada
öksürükle zeytnyağı
akcğerlere kaçablr ve
kabızlıktan daha tehlkel
br tablo ortaya çıkablr.
Kabız olan çocuğa lfl gıdalar verlmel, yemeklere zeytnyağı katılmalıdır.

olduğu mutlaka br çocuk
hekm tarafından değerlendrlmeldr.

BEBEKLERDE DE

TANSİYON OLABİLİR !

Yendoğan dönemnden
tbaren bebeklern tansyonuna bakılablr. Tansyon
ölçümü çocukların muayenesnn br parçası olmalıdır.

İDRAR YOLU
ENFEKSİYONU

Her çocukta drar yolu
enfeksyonu görülmeyeceğ
blgs doğru değldr. Tekrarlayan ve tedav edlmeyen
drar yolu enfeksyonları
lerde böbrek yetmezlğne
yol açablr.

Svas’ın
'doktor
balıklar'ı

ŞİFA
DAĞITACAK

B

azı clt hastalıklarının
tedavsnde yararlanılan ve Svas’ın Kangal
lçesne özgü dünyaca
ünlü “doktor balıklar”,
Çanakkale Onsekz Mart
Ünverstes’nde laboratuvar ortamında yetştrlen
alternatf tıpta kullanıl-

maya başlanacak. ÇOMÜ
Denz Blmler ve Teknolojs Fakültes Öğretm
Üyes Doç. Dr. İhsan Çelk,
özellkle sağlık turzmnde
bazı der hastalıklarının
yleştrlmesnde bu
doktor balıklardan stfade
edldğn söylüyor.

Günlük et tüketm
ne kadar olmalı?
Ö

zellkle kırmızı etn bazı uzmanlar
tarafından aklandığı bazı uzmanlar
tarafından karalandığı br dönemde
proten ağırlıklı beslenmey seçmekte
zorlanableceğmze dkkat çeken
Beslenme Uzmanı Gzem Şeber, etn ne
kadar tüketlmes gerektğ hakkında
blg verd.
Br yetşkn günde ortalama 150 gram et veya
tavuk veya balık tüketmel.
Haftada 2-3 defa kırmızı et tüketeblr.
 Kırmızı et ızgara, haşlama, fırında pşrme gb
sağlıklı yöntemlerle hazırlanıyorsa, yanında
zeytnyağlı sebze yemeğ veya salata gb br
lf kaynağı varsa, haftada üç yerne her gün br
öğün de terch edleblr.

