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Melezleşme sanrısı;
dışımızdak ve
çmzdek Avrupa!

Y

Sağlık
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unanstan seçmler ve Hebdo saldırısı bahanesyle çmzdek Avrupa le yakın / uzak lşklermz bnbrnc kez masaya yatırma gereğ
duyuyorum. Ne haddne düşmüş demeyn. Nasıl
Avrupa’da üçüncü kuşak
Müslümanlar ble nfaza
uğrayıp ‘çmzdek
yabancılar’ muameles
görüyorsa, burada
yednc kuşak yerl de
olsanız, ‘çmzdek gâvur’ muameles görenler
olmaya devam ettğ
sürece... Haddmze br
şeyler düşüyor.
Hele benm gb
Batılı eğtmden gelmş,
Avrupa kültürüyle
yoğrulmuş kesimlerin
çocukları için, sosyolojye daha yakından bakmak
gerekyor. Bzzat buradak yerl hayatımızda flzlenmş br tür takltç Batılı kültürün çnde büyümüş br
olarak, bu medenyetn böyle br varoluşu yeşerttğn
de göz ardı etmememiz gerekiyor çünkü.
Bu toprakların Orhan Pamuk’un kend çn kullandığı Pera’lılığını da yabancılamadığını, Osmanlı’yı
büyük medenyet yapan bu çoğulcu niteliği olduğunu,
asıl içimizdeki yerlileri (Ermeni, Rum, vs) kovduktan
sonra kend çeştllğmz unuttuğumuzu, çoğulcu
medenyetmz ytrdkçe ruhumuzun çer kaçtığını,
hatta kend Müslümanlarımıza ble braz da bu yüzden
tahammül edemez hale geldğmz bıkıp usanmadan
söylüyorum.
Tanpınar’ın Yahya Kemal’n, Haşm’n sesnde Verlane’ veya Rmbaud’yu işitmek için tüm yönleri kaldırıp,
nereye dönersek dönelm O’nun yüzüne baktığımızı,
doğunun da batının da Rabbnn br olduğunu yenden hatırlamak gerekyor. Bu anlamda ne kadar yerl
olursan ol, ‘gâvur’ da senn br sûretn, sen de braz
başkasısın / yabancısın her zaman!
Adını andığım yazarlar elbette Osmanlı’nın devamından gelyor. Bz se sonrak kuşakların çocuğuyuz.
Tam değlse ble büyük ölçüde takltç br Batılı yaşam
tarzıydı, altmışların, yetmşlern İstanbul’unda çne
doğduğum. Fakat o vaktler bu pek Batıcı br deoloj
değld. Kendlğnden böyleydk. Syaseten değl. Sonradan ‘yaşam tarzı’nın syas br mgeye dönüşmesyle
Batıcılık da gderek bu bzmk gb apoltk ktleler çn
br deolojye üründü. (Elbet başka sebepler de var.)
İki binlerdeki büyük ölçüde bu Batılı kesimleri
manipüle etmek için kurgulanmış Cumhuriyet
mitinglerini hatırlayın. Ellerindeki Türk bayrakları ile
son derece Batılı br yaşam tarzından gelen ve Batılı
değerler savunan ktlelern en büyük deolojs ulusalcılık, mllyetçlk d. AKP’ye de Batı şbrlkçs dye
karşı çıkıyorlardı.
Böyle lk bakışta anlaşılması zor, karmaşık br sosyolojnn çnden gelmek, elbet hepmze sorumluluk
yüklüyor.
Ermen, Rum, Yahud arkadaşlarınızı sonradan
değl, neredeyse doğuştan ednmşsenz... Aynı doğallıkla kendlerne Kürt dyenlere bakmakta sonradan
neden zorlanırsınız? Sırf Kürt oldukları çn ünverste
öğrenclerne evnz neden kralamak stemezsnz?
Kend yaşadığınız mahallede (Bakırköy, Şşl, Kadıköy
vs) elnzdek Türk bayraklarıyla, yabancılar defolsun
ülkemizden, sahiller gavurlara peşkeş çekiliyor diye
bağırırken... Üç beş tane kalmış gayrmüslm komşularınızın sesszce ve ürpertyle bu ayrıştıran, hedef
gösteren ve nefret üreten dalganın geçmesn bekledklern, sıranın yne kendlerne geleceğnden endşe
ettklern düşünemyorsanız.... Batı’nın kend Müslümanlarına olan dışlayıcı tavrını eleştrrken, braz daha
‘dern’ okumalar yapmak zorunda kalırsınız er geç.
Yazının başında Avrupa’yla kşsel lşklerm
gözden geçreceğm demştm. Gelgelelm şu ana dek
bzm topraklarda kendne ‘yerl’ dyen, bu kavramı
tekelne alan ama yerllğn çndek ‘çoğulcu / evrensel’
dnamğ göremeyen ktlelerden dem vurdum. Bunlar
lak lberal Batılı çevrelerde olduğu kadar, muhafazakar
çevrelerde de aynı şeklde mevcut. (Farklı smyalarla
yoğrulsalar da.)
Avrupa’ya dönersek. Gençlğmn Fransa’sında,
yan seksenl yıllarda caddelernde yürüdüğümden bu
yana, yıllar içerisinde şunu fark ettm. Avrupa’nın hayatı ve dünyayı durmadan kye ayıran (bz uygar olanlar
ve dğerler) bölen, parçalayan lerlemec ve kıyaslamaya dayanan tavrının küresel dünyada artık tek üstün
değer olmadığını, gderek özgür ruhlarını esir aldığını
göremiyorlardı. Dğerler dye tek br ktle yoktu çünkü.
Her ne kadar küresel dünyada Batıya benzeme eğlm
ağır bassa da, çeşt çoktu ve elan yeryüzünde boldu.
Avrupa’da ‘kabul göreblmenn yolu’ se Avrupalı’ya
benzemekten geçyordu. Sadece benzemekten. Avrupalı olmanıza mkân zaten yoktur. Bell br üstünlük
normu her vakit kalmalıdır aranızda. (Bunu en y
Avrupa’da onlara benzeme hevesyle nasıl da çten çe
zorlandıklarını blen bzm Batılılar anlar.)
Avrupa’nın bu br gün herkes bze benzeyecek
tarzındak kaçınılmaz bakış açısı bu zhnyet çnden
çürütmeye başladı çoktandır. Şekle, sûrete ndrged
bütün bir evrensel ruhu; bunun yansımalarını sanatta, kültürde, nsan lşklernde ve gündelk hayatın
dernlklernde gözlemek mümkün. Kısırlaşma ve
durgunluk; sanat gb pek çok alanda uzun zamandır
söz konusu.
Aynılaşmak nsan hakkatnden eksltyor ster stemez. Sahc br buluşma ve karşılaşma mkânına oysa
ancak çeştllğn ve farklılığın altını özgürce çzerek
varablrz. Kutsallık anlayışı da farklılığın altını çizmeli
çizecekse, fade özgürlüğü anlayışı da, hümanzm anlayışı da... Yoksa bunca ‘aynı’lık sanrısıyla asıl çatışmalar
başgösteryor. Toparlayacak olursam:
İster bu topraklarda Avrupalı’ya benzeme çabamız
olsun, ister Avrupalı’nın içindeki yabancıları kendne
benzetme çabası olsun: Fos br melezlk üretti. İçi
hakkıyla doldurulamayan bir melezlik. Çünkü sadece
üstün olanın değerlerne benzemek suretyle br kaynaşma, br ç çe geçme mümkün olablyor. Bu tarz br
melezleşme se baskın olan çn her koşulda tahakkümü, sömürüyü, nefret tetklyor. Ezlen çnse düşmanlığı, şddet, öfkeyi beslyor. Burada da, orada da.

K vtamnnn etks
FDA ne ş yapar?
 FDA, Amerka Brleşk Devletler’nn Sağlık Bakanlığı’na bağlı; gıda, dyet eklentler, laç, byolojk medkal
ürünler, kan ürünler, medkal araçlar, radyasyon yayan
aletler, veterner aletler ve kozmetklerden sorumlu
bürosudur. FDA kısaltmasının açılımı U.S. Food and
Drug Admnstraton olup, Türkçe “Amerkan Gıda ve
İlaç Dares” olarak fade edleblr. FDA, Gıda Sağlığı ve
Beslenme Merkez, İlaç değerlendrme ve Araştırma
Merkez, Byojoljk Ürünler Değerlendrme ve Araştırma Merkez, Araçlar ve Radyolojk Sağlık Merkez, Veternerlk Merkez, Ulusal Tokskoloj Araştırma Merkez,
Krmnal Araştırma Ofs, Kanun Düzenleme Ofs, FDA
Müdürlüğü olmak üzere dokuz alt bölümden oluşur.

 K vtamn, kanın pıhtılaşmasında görev alan vtamn
olarak öne çıkar. Kemkler kırılmaya karşı korur. Menopoz sonrası kemk kaybını önler, damar sertlğ rskn
azaltır. K vtamn eksklğ sık görülen br durum değldr,
çünkü günlük olarak tüketlen yeşl yapraklı sebzelern
çoğu bu vtamnden bol mktarda çerr. K vtamn
nsan bağırsağındak yararlı
bakterler tarafından da üretlr. K vtamnnn yalnızca
küçük br bölümü karacğerde
depolanır. K vtamn yeternce
alınmazsa kanın pıhtılaşma özellğ azalır ve dş etlernde, sndrm
sstemnde, drar yollarında, akcğerlerde ve derde kanamalar
görülür. K vtamn fazlalığı ender görülen br
durumdur.

SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

“Sağlık br
beden değl
br kafa
meselesdr.”
Mark Baker
Eddy

y

Endoskopk ultrason nedr?
 Ses dalgalarını kullanarak ç organların
görüntülenmes yöntemdr. Özel br chaz
kullanılarak gönderlen ses dalgalarının dokudan
yansımasıyla görüntü elde edlmes prensbne
dayanır. Görüntüleme özellğ le röntgene
benzemekle brlkte radyasyon çermez.
Ultrasonograf klnk pratkte özellkle sndrm
sstem hastalıklarının teşhsnde sık
olarak kullanılan br yöntemdr.
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'Byonk Kulak' hayatımıza grd

Duyduk

duymadık

demeyn !
Byonk kulak elektronk br ştme protez. Her yaş
grubunda, ağır ştme kaybı olan ve başka yöntemlerle tedav edlemeyen hastalarda uygulanıyor. Bu
uygulamada amaç hastanın sadece ştme duyusunu
ger getrmek değl, aynı zamanda şttğn anlamasını da sağlamak. Kısacası artık sağırlık tarh oluyor.

B
Amelyatın
rsk var mı?
q
Amelyat sırasında karşılaşılablen rskler azaltmak
çn cerrahın tecrübes önem
taşıyor. Cerrah müdahale
esnasında snr ve damar yaralanması htmal bulunuyor.
Bazı hastaların kulak yapılarının
anatomsnde bozukluk görülüyor ve bu anatomk bozukluk
ortalama her beş hastadan
brnde olablyor. Böyle durumlarda beyn omurlk sıvısı
kaçaklarından şüphe etmek
gerekyor. Örneğn mplant ç
kulağa yerleştrlemeyeblr
veya yanlış yere yerleştrleblr.
Yerleştrme esnasında
mplant hasar göreblr.

undan k yıl önce “TMHS”
protenn keşfyle doğuştan
gelen sağırlığın süreç
çernde tedav edlebleceğn
bldren haberler okumuştuk.
Bu haberle ştme engell
doğan bebeklern ses algılayan
sensör hücrelerne, şlevn
devam ettren TMHS proten
yerleştrlerek
hastaların ştme
yeteneğne
kavuşması umudu
doğmuştu.
Şmdlerde se hem
doğuştan hem de
sonradan ştme
kaybı yaşayanlara
takılan “byonk
kulak” konuşuluyor.
Medpol Ünverstes
Tıp Fakültes
Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Ana
Blm Dalı Öğretm Üyes Prof. Dr.
Yıldırım Ahmet Bayazıt koklear
mplant olarak da adlandırılan
“Byonk Kulak” le sağırlığın
nasıl ortadan kaldırılableceğn
anlatıyor.

1000 BEBEKTEN 4’Ü
İŞİTME KAYIPLI
Yapılan araştırmalara göre

ülkemzde her yıl koklear mplant
yan byonk kulak adayı olarak
en az 2 bn bebek doğuyor. Sağırlık problem yaşayan bu bebekler
ve ler yaş grubundak ştme
engelller de hesaba kattığımızda
Türkye’de byonk kulak adayı
hasta sayısı oldukça fazla. Ayrıca
toplumun yüzde br buçuğunda
ştme kaybı yapan taşıyıcılık da mevcut.

BİYONİK KULAĞIN
ETKİSİ
Byonk kulak le artık
sağırlığın ortadan kalktığını söylemek mümkün.
İştme kaybı olan hasta
ştyor, şttğn anlıyor
ve konuşur hale gelyor.
Prof. Dr.
İştme chazına benzer
Yıldırım
dış parçası bulunan
Ahmet
byonk kulak, kulak
Bayazıt
kepçesne normal ştme
chazı gb bağlanıyor. Her yaş
grubunda sağırlık derecesnde
ştme kaybı olanlara takılıyor.
İç kulağı gelşmeyenlere byonk
kulak takılamıyor. Bu hastalara
da beyn sapına koklear mplant
takılarak hastaların ştmes sağlanıyor. Ama bu sonuçlar kulağa
takılan byonk kulağın gösterdğ
etk kadar başarılı olmuyor.

Dudak jmnastğ
D

şlerle çene yapısını ve tüm
yüz konturlarının uyumlu br
bütünlük kazanmasını sağlamada genşlğ, kalınlığı, ncelğ ve
konumuyla dudakların öneml
rolü bulunuyor. Yıllar lerledkçe
de dudakların reng solmaya,
sarkmaya ve kıvrımlar yükseklğn kaybetmeye ve yassılanmaya
başlıyor. Fzyoterap Uzmanı Leyla Tarverdyeva dudak sağlığını
bozan etkenler söylüyor. Sağlıklı
dudak çn önerlerde bulunuyor.

DUDAK NEDEN BOZULUR ?
Kalp sıkışıyorsa dudağın reng
daha koyu, gergn ve morumsu olur. Tek taraflı çğnemeler,
mmkl konuşmalar ve tkler
de dudak şeklnn bozulmasına
neden oluyor. Mesela tek tarafla
çğneme yapılıyorsa dudak kenarı o tarafta nspeten daha aşağı
oluyor. Bu sorunlara meydan vermemek çn dudak çn yapılacak
pratk uygulamalar var.

DİŞ FIRÇASI İLE
JİMNASTİK

Fırça yardımıyla dudak jmnastğ kan dolaşımını düzenleyerek
dudakların canlanmasını sağlıyor.
Kasların canlanmasıyla da dudaklar daha dolgun olablyor.

Uygulama 1
Alt dudağı kye
bölün. Önce dudağın
tam ortasına aşağı
dışarı çevrrcesne
çten aşağıya rtmk
hareketler uygulayın.
Sonra aynı hareketler ortadan sağa
aynı sayıda, ortadan
sola aynı sayıda
uygulayın.
 10-20 defa tekrar
edn.

Uygulama 2
Üst dudağı k yere
bölün. Orta kısma
fırçayla çten yukarıya ve buruna doğru
rtmk hareketler
uygulayın.
Aynı şeklde fırçayla
sağ tarafa verev verev rtmk hareketler
uygulayın ve aynısını
sol tarafa da yapın.
10-20 defa tekrar
edn.
Bu uygulamalar sabah
ve akşam yumuşak
veya orta yumuşak
dş fırçasıyla yapılmalıdır.
Alt veya üst dudağın
dğer tarafa göre
daha nce ve aşağıda
olan kısmına k kat
fazla yapılmalıdır.

Takılma ve
ştme sürec
Byonk kulak cerrah yöntemle ç kulağa yerleştrlyor.
Amelyat sonrası hasta aynı veya
ertes gün evne gönderlyor. Brkaç
hafta yara yleşmes beklendkten
sonra mplantın dış parçası takılarak
programlanması yapılıyor ve hasta lk
ştsel tecrübesn yaşıyor. Takp eden
süreçte hastanın bell peryodlarda
programlanması yapılıyor.

q

Çocuklara
takılıyorsa
İmplant sonrası
hastaya özel
program uygulanmasında oldukça yarar
vardır. Bu sayede
adaptasyon sürec
hızlanır. Burada en
büyük görev çocuk hastalarda alenn ve özellkle de annenn lgsdr.
Anne ne kadar çok lg gösterrse
başarı o kadar yüksek olur.

q

ÖMÜR BOYU BİYONİK KULAK
İmplant takıldıktan sonra ömür
boyu kullanılablen br protez. Ancak
enfeksyonlar ve chazın bozulması
pratkte karşılaşılan problemler
arasında gelyor. Menenjt rsk nedenyle hastaların aşılanması gerekyor.

Sarımsağın faydaları
T

ansyonu çok düşük
olan kşler, sarımsak
alerjs ve mde rahatsızlığı
olan kşler dışında herkesn
sarımsağı güvenle tüketebleceğn belrten beslenme
uzmanı İpek Ağaca sarımsağın faydalarını açıklıyor:
Sarımsak yaklaşık
30 adet sülfür bleşğ, çeştl enzmler ve amno
astler, mneraller, A,B ve C
vtamnler çeryor.
Sarımsak probyotk özellktek
br besndr. Probyotkler
vücut çn faydalı bakterlern etknlğn ve sayısını
arttırmaya yardımcı olur.
Sndrm sstem üzernde
olumlu etkye sahptr.
Sarımsak kandak
y huylu kolesterolü
(HDL) yükseltp, kötü huylu
kolesterolü (LDL) ve kan
yağlarını düşürür.





Tansyonu yüksek
olan kşler sarımsağı düzenl tüketmeye çalışmalıdır. Çünkü tansyon
düşürücü etks vardır.
Yapılan blmsel
çalışmalar; düzenl
sarımsak yyenlern,
sarımsak yemeyenlere
oranla mde kanserne %
50 daha az yakalandığı
göstermştr.
Damar sertlğ
sorununa karşı
da sarımsak y br
koruyucudur.
Kan şekernn
dengelenmesnde
yardımcı rol oynar.
Sgaranın krl hava
koşulları ve çeştl
kmyasalların vücuda verdğ zararlı etklern gderlmesnde vücutta brken
toksnlern atılmasında
yardımcı görev alır.







