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Başkanın Mesajı

Ücretsizdir alabilirsiniz.

Sevgili Okurlar,
2021 yılı ilk sayısında siz değerli dostlarla tekrar 
buluştuğum için memnun ve gururluyum. Bu 
yıl Or-Ahayim’ in 123. yılı, yazıma başlarken              
‘’ Yaşasın Or-Ahayim ‘’ diyorum.
Or-Ahayim Vakfının 29 yıllık gönüllü neferi 
olarak, şifa dağıtan bu kurumda,  bugünkü 
duruma geldiğimizi düşündüğümüzde, inanın 
sıkı yol almışız. 
Emekleri için vakıf yönetim kurulu 
arkadaşlarıma, başhekimimize, bağış sever 
dostlarımıza ve tüm Or-Ahayim Balat 
Hastanesi ekibine şükranlarımı sunuyorum.
Covid -19 ile mücadelede bir yılı geride 
bıraktık, ülkemiz bu görünmez salgınla savaş 
verdi,veriyor,hepimize aşı uygulanması için  
çaba sarfediyor, 3. faz onayını ve ruhsatını 
alan her aşının  insanlığa faydalı olacağına 
inanıyorum.
Covid  süreci hepimizi  bol araştırma ve 
okumaya sevk etti, ben de sizlerle önceki 
yazılarımda paylaştığım Rus yazarın 100 
yıl önce düşünüp kelimelere aktardığını 
paylaşacağım.

Ömrünün  son günlerini  İstanbul’da  geçirmek 
isteyen  ve vasiyetinde  mezarına  haç  
konulmasını istemeyen, İstanbul’a  gelirken  
Bulgaristan’da  bir tren garında ölen Rus 
edebiyatının dev ismi ;
Lev  N. Tolstoy’un Hayatı Sorgulatacak Ders  
niteliğinde 17 Sözü:
1. Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin 
doğduğunu sanırlar.
2. Hayat ne gideni geri getirir, ne de kaybettiğin 
zamanı geri çevirir. Ya yaşaman gerekenleri 
zamanında yaşayacaksın, ya da yaşamadım 
diye ağlamayacaksın.
3. Bozuk para insanın cebini deler, bozuk insan 
da kalbini. Bu yüzden harcayın ikisini de gitsin.
4. İnsanı bedenen ameliyat etmek için 
uyutmak, ruhen ameliyat etmek için ise 
uyandırmak gerekir.
5. Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder 
ama hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul 
etmez. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür 
ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi 
düşünmez.
6. Varlığı bir şey kazandırmayan insanların, 
yokluğu hiçbir şey kaybettirmez.
7. Ne diye şeytana kızarsın? Bir iyilik yap da, o 
sana kızsın.
8. Bil ki, yaşadıklarınla değil yaşattıklarınla 
anılırsın. Ve unutma; ne yaşattıysan elbet bir 
gün onu yaşarsın.
9. Bir insanı bulunduğu mevkiyle değil, göz 
koyduğu mevkiyle ölçmek gerekir.
10. En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır.
11. Bir insan acı duyuyorsa canlıdır. Başkasının 

acısını duyuyorsa insandır.
12. İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, 
sarsılmaz duruştadır.
13. Kendi mutluluğundan başka hedefi  
olmayan insan kötüdür.
14. İnsanların çoğu onu yapıyor diye yanlış, 
yanlış olmaktan çıkmaz.
15. Kimse, kimseyi küçümseyecek kadar büyük 
değildir, bilmelisin. Küçümsediğin her şey için 
gün gelir, önemsediğin bir bedel ödersin.
16. Birine çamur atmadan önce iyi düşün ve 
sakın unutma: önce senin ellerin kirlenecek.
17. Başkalarının hayatından ders alın. İnsan, 
bütün hataları kendisi yapacak kadar uzun 
yaşamıyor.
Bu sayı için bu kadar öğüt yeterli..
İlkemiz “İnsana Yatırım ve İnsana Saygı” 
Bu vesileyle 8 Mart Kadınlar Gününü ve 14 
Mart Tıp Bayramını da kutlarım.
Şifa almaya gelenlere geçmiş olsun 
dileklerimle.. 
Cibali-Alibeyköy raylı sistemin  1 ocak 2021’de 
hizmete girdiğini, 100 adım ötemizde 
Ayvansaray durağı olduğunu hatırlatırım.
Temizlik, mesafe, maske, yaşamımızın bir 
parçasıdır. Aman ihmal etmeyelim!!
Bir dahaki sayı ve sonrasına kadar, görüşmek 
üzere.. 
Sağlıkla kalın,
Sevgiyle kalın, 
Hoşçakalın, 

Saygılarımla, 
Yaşar Abuaf
Başkan

or-ahayim’den Haberler or-ahayim’den Yenilikler

or-ahayim Hastanesi 

facebook, twitter, youtube 
ve instagram’da

Web sitemiz yenilendi. 
Android cihazlara uyumlu mobil 
uygulamamızı  cep telefonunuza indirebilir. 
Hastane ile ilgili tüm bilgileri inceleyebilir, 
online randevu alabilir, laboratuar 
sonuçlarınızı görebilir, adres ve yol tarifi  
alabilirsiniz. Ayrıca web sitesi adresimizde 
whatsapp üzerinden hastanemizle ilgili 
sorularınız cevaplanmaktadır.

www.balathastanesi.com.tr 

Uzman hekim gözetiminde 
Görüntüleme ve Laboratuarımız 
24 saat hizmetinizdedir...



Primer ve sekonder  hipertansiyon 
nedir?
Hipertansiyonun %80 oranında genetik 
geçişi vardır yani kalıtsaldır. Halk arasında 
bu tarz yüksek tansiyona sinirsel tansiyon 
yüksekliği veya asabi tansiyon denir.Bu 
tür tansiyon hastalıklarında yapılan ileri 
tetkiklerde tansiyon hastalığının herhangi 
bir nedeni bulunamaz. Bunun hastalara çok 
iyi izah edilmesi gereklidir. Çünkü hastalar 
tansiyon yükselmesinin bir nedeni yoksa 
tedaviyede ihtiyaç yoktur diye düşünürler 
halbuki yüksek tansiyonun kalp krizi, felç 
, böbrek yetersizliği,damar tıkanıklıkları, 
körlük gibi vücuda çeşitli zararları vardır.
Bu nedenle tansiyon nedeni bulunamasa 
bile mutlaka tansiyon düşürücü ilaçlarla 
tedavi edilmelidir.Eğer alışıla gelmiş 
tansiyon düşürücü yöntemlerle tansiyon 
kontrol altına alınamıyorsa tansiyon 
yükselmesinin ikincil bir sebebi olup 
olmadığı araştırılmalıdır. Yani tansiyonun 
çare bulunabilir sebepleri araştırılmalıdır. 
Bütün tansiyon hastaları arasında bu grup 
%5-10 civarındadır. Eğer bu sebep tespit 
edilebilirse ve sebebi ortadan kaldırmak 
mümkünse tedavi sonrası tansiyonun 
normale düşme imkânı olduğundan bu 
grup çok önemlidir. 

İkincil hipertansiyonun nedenleri 

nelerdir? Bu tür tansiyon yükselmeleri 
tedavi edilebilir mi? 
Yüksek tansiyonun ikincil (sekonder) 
nedenleri;

1. Uykuda nefes durması hastalığı
(Sleep Apne Sendromu)
2. İlaca bağlı hipertansiyon
3. Böbrek Hastalığı
4. Böbrek Üstü Bezi hastalıkları
5. Aort Darlığı (Aort Koarktasyonu)
6. Troid ve Paratroid Hastalıkları
7. Böbrek damar hastalıkları
8. Cushing Hastalığı
9. Şeker Hastalığı Başlangıcı

Uyku Apne Sendromuna Bağlı 
Hipertansiyon:
Uykuda nefes durması veya yeterince 
nefes alınamaması sonucu organların 
yeterli oksijenlenmemesi ile ortaya çıkan 
bir hastalıktır. Kandaki karbondioksit 
miktarının artması ve oksijenin azalması 
sonucunda damarların büzüşmesi sonucu 
tansiyon yükselir.Vücudun kan basıncınnı 
düzenleyen mekanizmalar bu yüksek 
basınca uyum sağladığında artık normal 
zamanda da kan basıncı hep bu seviyede 
kalmaya başlar. Fazla horlayan insanlar, 
kilolu kişiler, fazla alkol alanlar ve yaşlılar 
bu hastalığa meyillidir. Bu tür rahatsızlığı 
olduğunu düşünenler ilk olarak nefes 

yollarını tıkayan kulak burun boğaz 
problemleri olup olmadığının tespiti 
açısından bir hekime baş vurmalıdırlar.
Daha sonra Nöroloji hekimleri tarafından 
yapılacak bir uyku testi ile bu hastalığın 
olup olmadığı kesin olarak saptanarak 
tedavi yoluna gidilmelidir.

İlaca Bağlı Hipertansiyon:
Bazı ilaçlar, buna en fazla rastlanan bazı 
grip ilaçlarıdır, içlerindeki damar büzücü 
katkılar nedeni ile tansiyon yüksekliğine 
neden olabilirler. Bu tür tansiyon 
yükseklikleri ilacın bırakılması ile düzelir. 
Dikkat edilmesi gereken şey zaten tansiyon 
yüksekliği ve kalp damar hastalığı olan 
hastaların bu tür ilaçları kullanırken dikkatli 
olmalıdır. Bazı antiromatizmal ilaçlarda 
ani tansiyon yükselmesine neden olabilir. 
Bunun da bilinmesi ve tansiyon hastaların 
da dikkatli kullanılması önemlidir.

Böbrek Hastalıklarına Bağlı 
Hipertansiyon:
Akut ve kronik böbrek hastalıklarında 
vücuttaki su ve tuz miktarı arttığından 
damar içi basınç yükselir. Akut böbrek 
hastalıklarında hastalığın düzelmesi ile 
birlikte tansiyon da genelde normale 
döner. Kronik böbrek hastalığında ise 
hastalık sürekli ilerleyici olduğundan 
sürekli bir tansiyon tedavisine ihtiyaç 

Hipertansiyonunun 
Çare Bulunabilir Nedenleri Uz. Dr. Sadi Rüştü Vural 

İç Hastalıkları Uzmanı 
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vardır.Son dönem böbrek hastalıklarında 
hastanın diyalize (suni böbrek cihazı) 
alınması tansiyonu geçici olarak 
düşürebilir.Fakat bu geçici bir çözüm olup 
kişilerin sürekli tedavi alması gereklidir.

Böbrek üstü bezi hastalıklarına Bağlı 
Hipertansiyon:
Böbrek üstü bezinin bazı tümörleri 
tansiyonun yükselmesine sebep olurlar. 
Bu tümörlerden feokromasitoma, böbrek 
üstü bezinde yerleşebileceği gibi karın ve 
göğüsteki sempatik sinir sistemi üzerine 
de yerleşebilirler bu hastalarda tipik 
olarak kriz tarzında tansiyon yükselmeleri 
terleme, kızarma, çarpıntı şikâyetleri 
olur. Belli bir kısmında ise bu şikayetler 

olmadan sadece yüksek tansiyon 
bulunabilir.Tanı, hastalarda  bu tümörlerin 
salgıladığı maddelerin atıklarının idrarda 
tespit edilmesi ve bilgisayarlı tomogrofide 
tümörün tespiti ile konur. Tümörün cerrahi 
yoldan çıkarılması mümkün olduğunda 
tansiyon normale döner. Fakat ameliyat 
öncesinde de ilk önce tansiyonun kontrol 
altına alınması gereklidir. 

Yine böbrek üstü bezinin bazı iyi huylu 
tümörleri de salgıladıkları tansiyon 
yükseltici maddeler nedeni ile yüksek 
tansiyona neden olabilirler. Bu yüksek 
tansiyon etkisi damarları büzerek veya 
su ve tuz atılımını azaltarak olabilir.Hem 
kanserlerde hem de iyi huylu tümörlerde 
cerrahi girişim mümkün olduğunda 
uygulanmalı mümkün olmadığında ise 
ilaçla tedavi yoluna başvurulmalıdır.

Aort Darlığına(Aot Koarktasyonu) Bağlı  
Hipertansiyon:
Aortun (ana atar damarın) genellikle sol 
kol damarının ayrıldığı noktanın hemen 
altında oluşan darlığa verilen addır. 
Sıklıkla doğumsal bir hastalıktır. Böbrek 
kanlanmasının sonucu böbrekten, 
damarları büzen maddelerin salgılanması 
bu hastalıkta tansiyonun yükselmesine 
neden olarak gösterilmektedir. Bacaklarda 
ve kolda kan basıncı ölçüldüğünde elde 

edilen çok farklı değerler bu hastalığın 
teşhisinde çok önemlidir. Çocukluk 
çağında tanı konulur ve tedavisi cerrahidir.

Troid ve Paratroid Hastalıklarına Bağlı 
Hipertansiyon:
Troid hastalıklarında troidin fazla çalışması 
metabolizmayı hızlandıracağından kalp 
hızı ve pompaladığı kan miktarı artacaktır. 
Buna bağlı olarak da tansiyon yükselebilir.
Yeni başlayan kalp damar hastalıkları 
olanlarda, ki çarpıntı da buna dahildir, 
mutlaka troid kontrol edilmelidir. Troid 
ve paratroid hastalıklarında zamanında  
teşhis ve tedavi tansiyonunda normale 
dönmesine neden olacaktır.

Böbrek Damar Hastalıklarına Bağlı 
Hipertansiyon:
Böbrek damarlarının tek taraflı veya çift 
taraflı daralması böbrekten bazı damar 
büzücü maddelerin salgılanmasına 
neden olur. Damarların daralmasına 
bağlı olarak tansiyon yükselir. Erken 
teşhis edilerek damarların yeniden 
genişletilmesi tansiyonun düzelmesine 
neden olabilir. Geç kalındığında böbreğin 
kendi de hasar göreceğinden kronik 
böbrek hastalarındaki geri dönüşümsüz 
tablo ortaya çıkar. Böbrek arterlerinin 
görüntülenmesi ile teşhis konulur. 
Böbreklerden salgılanan maddelerin 
kandaki tayini de teşhiste yardımcıdır.

Böbrek damarlarının yeniden 
genişletilmesi mümkün olmayan 
durmlarda ilaçla tedavi uygulanlamalıdır.

Cushing Hastalığına Bağlı 
Hipertansiyon:
Tedavi amaçlı dışardan verilen ilaçlarla, 
hipofiz bezinin fazla çalışmasına bağlı 
veya böbrek üstü bezinin hastalıklarında 
kandaki kortizonun yükselmesi sonucu 
oluşan bir hastalıktır. Kandaki bu 
hormonun yükselmesi vücudun su 
ve tuz dengesini etkileyerek tansiyon 
yükselmesine neden olur.Böbrek üstü 

bezinin ve beyindeki hipofiz bezinin 
MR ile tetkik edilmesi, kan ve idrarda bu 
hormonun tayin edilmesi ile teşhis edilir.
Bu hastalar geneldekırmızı yüzlü ve şişman 
kişilerdir. Normal olmayan kıllanma, 
adele güçsüzlüğü tansiyon yüksekliği 
ile birlikte görülen diğer belirtilerden 
bazılarıdır. Hipofiz veya böbrek üstü bezi 
adenomları veya kanserlerinde tedavi 
cerrahi olabilir. Bazı akciğer kanserlerinde 
de bu hormona benzeyen bir maddenin 
salgılanması benzer bir hastalığa neden 
olabilir. Bu durumda da cerrahi girişim 
eğer mümkünse yapılmalıdır. Cerrahisi 
mümkün olmayan durumlarda ilaç 
tedavisi uygulanmalıdır.

Şeker Hastalığı ve Hipertansiyon:
Şeker hastalığı başlangıcında şekerin 
iniş çıkışları vücutta bazı hormonların 
salgılanmasına neden olarak damarların 
büzülmesine ve tansiyonun yükselmesine 
neden olabilir.Şekerin aşırı yükselmesi 
vücudun su tuz oranını bozarak veya 
kan Ph sini etkiliyerek yine tansiyon 
yükselmelerine neden olabilir. İleri dönem 
şeker hastalarında ise şeker hastalığından 
dolayı damarların elastikiyetinin 
bozulması ve kronik böbrek hastalığının 
ortaya çıkması nedenleri ile yüksek 
tansiyon gelişebilir. Şekerin iyi kontrol 
altına alınması ve hastanın diyetine ve 
tedavisine dikkat etmesi hem erken hem 
de geç komplikasyonların oluşmasını 
engelleyeceğinden yüksek tansiyon 
gelişmesi de engellenmiş olacaktır. Ayrıca 
bazı tansiyon ilaçlarının daha yüksek 
tansiyon başlamadan önce koruyucu 
amaçlı kullanılması böbrek problemlerinin 
ortaya çıkmasını engellemektedir. 
Yüksek tansiyon da şeker hastalığı da 
damarları bozan hastalıklar olduğundan 
iki problemin birden olması kalp damar 
hastalıklarının gelişmesini hızlandıracak 
ve kişinin ölümcül bir hastalığa 
yakalanmasına neden olabilecektir. (Felç 
veya kalp krizi gibi) 
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Antikor Nedir ?

Antikor  vücudumuzu tehdit eden bakteri, 
virüs gibi dış etmenlere karşı bağışıklık 
sistemi hücreleri tarafından oluşturulan 
proteinlerdir.Hastalığın atlatılmasında ve 
tekrar karşılaşıldığında önlenmesinde rol 
alırlar.

Antikor Testi Nedir ?

Kişiden alınan kan örneklerinde bu 
proteinlerin düzeyinin ve  tipinin 
saptanmasıdır.

Hangi Durumlarda Yapılır?

• Covid benzeri yakınmaları olup 
 yapılan PCR testleri negatif saptanan 
 hastalarda  geriye dönük tanı amaçlı.

•  Hastalığı belirtisiz geçirenlerin 
 saptanmasında.

•  Hastalığı geçirenlerde bağışıklık  
 durumunun  saptanmasında.

•  Taramalar ile kişi ve toplumun 
 bağışıklık durumunun saptanmasında.

•  Aşı öncesi ve sonrası bağışıklık 
 durumunun  saptanmasında kullanılır.

Ne Zaman Bakılmalı ?

Bağışıklık hücrelerinin virüsü tanıyıp,  
tepki oluşturması ve antikorların 
oluşması için bir dizi süreçle olur. IgM 
tipi antikorlar hastalığın başlangıcından 
itibaren ortalama 5 gün, IgG antikorları 
başlangıçtan ortalama 10-14 gün sonra 
pozitifl eşmeye başlar.Temel bağışıklık  
durumunu gösteren İgG tipi antikorlardır.

Zamanlama bu süreler göz önüne alınarak 
oluşturulur.

•  Geriye dönük tanı için hastalığın 
 üzerinden en az 2-3 hafta geçmesi 
 gerekir.

•  Bilinen bir hastalık yoksa tarama   
 herhangi bir zamanda yapılabilir.

•  Aşı sonrası bağışıklık durumunun 
 saptanmasında 2. dozdan 1 hafta 
 sonrası uygundur.

Sonuçların Yorumlanması :

•  Antikor testlerinde negatif sonuç 
 alınması virüsle hiç karşılaşmadığımız 
 anlamına gelmez iyileşip antikor 
 düzeyleri düşmüş olabilir.

•  Pozitif  sonuçlar aktif hastalık  tanısında 

 kullanılmaz geriye dönük tanı 
 amaçlıdır.

•  Pozitif sonuçlar bulaştırıcı olduğumuzu 
 ya da olmadığımızı göstermez. Bunu  
 ancak PCR ile anlayabiliriz.

•  Gerek aşı , gerekse hastalığın belirtili ya 
 da belirtisiz geçirilmesi sonucu 
 antikorun pozitif  olması bağışıklık 
 kazandığımızı gösterir.

Ancak bunun hangi düzeyinin  ,  ne kadar 
süre koruduğu bilinmiyor. Bununla ilgili 
bilimsel çalışmalar devam etmekte.

Ayrıca biz hasta olmasak da virüsü 
solunum yollarında taşıyıp bulaştırabiliriz. 

Bu nedenle test sonucu pozitif çıkanların 
da koruyucu önlemlere aynı titizlikle 
devam etmesi gereklidir.

COVID -19 ‘a Karşı Bağışıklık 
Durumunun Saptanması 
(Antikor Testleri) Uz. Dr. Ahmet Sanlı Konuklar

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

4

Balat or-ahayim Hastanesi Sağlık Bülteni



Thermal Welding ile 
Kansız ve Ağrısız Bademcik Ameliyatı
Bademcik, boğazın sağında ve solunda 
birer adet bulunan, boyutları kişiden 
kişiye değişen vücut savunma sisteminin 
parçası olan bir organdır. Bademcikler 
normalde vücut için gerekli yapılardır 
ancak;

Çocukluk çağında,

1- Çok fazla enfeksiyona yol açıp büyüme 
gelişmenin gerilemesine yol açtığı 
durumlarda

2- Geniz etiyle beraber çok fazla büyüyüp 
gece uyku konforunu bozan ve kalbi 
etkilemeye kadar giden solunum 
bozukluklarına yol açtığı durumlarda

3- Büyümesiyle sesin rezonansını etkileyip 
konuşma bozukluklarına yol açtığı 
durumlarda

4- Geçirilen bademcik enfeksiyonu sırasın-
da ateş yükselmesiyle beraber, düşmeyen 
ateş sonucu havale geçirilen durumlarda

5- Geniz etiyle beraber çok fazla büyüyüp 
çene,damak ve diş gelişiminin bozulduğu 
durumlarda alınması gerekmektedir.

Erişkinlerde,

1- Çok fazla enfeksiyona yol açıp iş gücü 
kaybına neden olduğu ve hayat konforunu 
azalttığı durumlarda

2- Çok fazla büyüyüp gece uyku 
konforunu bozan ve kalbi etkilemeye 
kadar giden solunum bozukluklarına yol 
açtığı durumlarda,

3- Bademcik içinde bulunan kripta adı 
verilen boşluklara yemek artıklarının  
girmesi sonucu oluşan ağız kokusuna 
neden olan bademcik taşlarının sosyal 
hayatı  etkilemeye başladığı durumlarda, 
alınması gerekmektedir.

Bademcik ameliyatının birçok şekli olup 
ben ameliyat sonrası kanama riskinin çok 
çok az olduğu, bıçağın kullanılmadığı, 
ameliyat sonrası ağrının diğer yöntemlere 
göre daha az olduğu, iyileşmenin daha 
hızlı olduğu thermal welding yöntemini 
kullanıyorum.

Thermal welding ısı enerjisiyle  çevre 
dokuya zarar vermeden bademcikleri 
çıkarma yöntemidir.Bu yöntemin diğer 
tekniklere üstünlüğü

1- Ameliyat süresini kısaltarak hastanın 
daha az anestezi alması

2- Bıçak ya da kesici alet kullanıl-
maması nedeniyle ameliyat 
sonrası dönemin daha 
az ağrıyla geçirilmesi

3- Bademcik ameliyatı sonrası oluşma- 
sından en çok korkulan kanama riskinin 
en aza indirmesi

4- Ameliyat sahasında kan olmaması ne-
deniyle ameliyat sahasının sağlıklı 
görüntülenerek yanlış müdahele riskinin 
ortadan kaldırılmasıdır.

Op. Dr. Mehmet Sinan Oduncu
Kulak Burun Boğaz Uzmanı 

Op. Dr. Mehmet Sinan Oduncu
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Anal Bölge Hastalıkları

Balat or-ahayim Hastanesi Sağlık Bülteni

Op. Dr. İlker Özdemir 
Genel Cerrahi Uzmanı 

Op. Dr. İlker Özdemir 

Anal bölge hastalıklarının sebep oldukları 
rahatsızlık hissinin şiddetine rağmen, 
birçok hasta muayene olmaktan utandığı 
için doktora gitmeyip, eşine dostuna 
danışmakta veya direk eczaneye gidip 
basur, mayasıl ilacı istemekte ve kendi 
kendilerine tedavi olmaya çalışmaktadır. 
Bu bölgedeki hastalıklar farklı farklı olsalar 
da hemen hepsi halk arasında basur diye 
bilinir. Kısmen benzer şikayetlere    yol 
açsalar da  her birinin ilaçla veya cerrahi 
tedavisi farklı, iyileşme dönemlerinin 
özellikleri ve süreleri de kendine hastır. 
Anal absesi olduğu halde eczaneden 
hemoroid ilacı alıp, tedavide geciken ve 
gazlı gangren nedeniyle ölümle burun 
buruna gelen    hastalara tanık olduğum 
gibi hemoroid kanaması diye aylardır 
ilaç kullanan bazı hastalarda da maalesef 
kalın barsak kanseri saptadıklarım oldu.

Doğru tedavinin uygulanması için 
öncelikle muayene olmanız gerekir.  
Çünkü benzer şikayetlere yol açan 
bu hastalıklar arasında, tedavide 
geç kaldığınızda ciddi hayatı tehdit 
edebilecek olanlar    vardır. Şimdi size 

bu bölgedeki hastalıkların öne çıkan 
belirtilerini özetleyip, aralarındaki 
farkları anlatmaya çalışacağım. Böylelikle 
belirtilerinizin hangisi ile uyumlu 
olduğunu saptayarak, bu soruna daha 
bilinçli yaklaşmanıza yardımcı olacağını 
umuyorum.

Bu bölgenin en sık rastlanan hastalığı 
basur, mayasıl olarak bilinen hemoroid 
rahatsızlığıdır. Makattan dışarı çıkan ağrılı 
bir meme, şişlik ile kendini gösterebildiği 
gibi, hiç şişlik olmadan ağrısız kanamalara 
da yol açabilir. Bu ağrısız kanamaların 
kalın barsak kanserinin de belirtisi 
olabileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

Halk arasında çatlak olarak bilinen 
hastalığın tıbbi ismi ise anal fi ssürdür 
ve hemen her zaman şiddetli ağrı ön 
plandadır. Beraberinde parlak kırmızı 
temiz bir kanama da eşlik edebilir. Ağrı 
ve kanama ön planda olmasına rağmen 
şişlik yoksa büyük ihtimalle çatlağınız 
vardır.

Anal Abse dediğimiz makat bölgesinin 
cerahat toplaması da çok ağrılı bir 
rahatsızlıktır. Beraberinde vücutta kırıklık 

ve ateş de eşlik edebilir. Geç kalındığı 
takdirde ölümcül gazlı gangrene 
ilerleyebilen bu hastalık halbuki 
zamanında başvurulsa kolayca tedavi 
edilebilir.

Anal abse geçiren bazı hastalarda, makata 
birkaç cm uzaklıkta, absenin ciltten dışarı 
açıldığı noktada, akıntı, ciltte tahriş ve 
ara ara şişip ağrı yapan, iltihap akınca da 
kısa süreliğine geçen bir delik kalabilir. Bu 
anal fi stül dediğimiz hastalıktır ve cerrahi 
tedavi dışında bir tedavi seçeneği yoktur.

Ameliyattan sonraki iyileşme dönemi 
açısından karşılaştırırsak, yukarıda 
bahsettiğim hemoroid dışındaki 
hastalıklarda kişinin işine gücüne 
dönmesi ameliyattan sonraki 
birkaç-    maksimum üç beş    gün içinde 
olur. Hemoroid ameliyatından sonra ise 
normal hayata veya işe dönüş 2-3 haftayı 
bulur. Bu hastalıkların hepsinin cerrahi 
tedavisi kesin ve yüz güldürücüdür. Ancak 
muayene olmadan basur deyip, ciddiye 
alınmaz ve kendi kendine tedavi edilmeye 
çalışılarak geç kalınması   durumunda ise 
hayati sonuçları olabilir.
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Pandemi Döneminde
El Egzamaları

Gün boyunca ellerimizle birçok cisme 
temas ediyor, sıcağa, soğuğa maruz 
kalıyoruz. Bu yüzden devamlı yıkama 
ihtiyacı doğuyor. Sıcak su, soğuk su, 
deterjan, çamaşır suyu ve diğer temizlik 
malzemeleri, sıklıkla el yıkama sonucunda 
cildimizin lipit tabakası dediğimiz 
koruyucu tabakası tamlığını kaybeder. 
Ellerin derisinde kuruluk, kızarıklık, 
kabuklanma, çatlama belirtileri ortaya 
çıkar. Bu da kaşınmaya, yanmaya neden 
olabilir.  Yeterli ve zamanında önlem 
ve tedavi uygulanmazsa bu şikayetler 
daha da ilerleyebilir. Günümüz pandemi 
döneminde aşırı el yıkama ve dezenfektan 
kullanımı bu problemi daha güncel hale 

getirmiş gözüküyor. 

El dermatitlerinde önerileri aşağıda 
olduğu gibi sıralayabiliriz:

Tahriş edici maddelerle teması olabildiği 
kadar aza indirin.

Eğer tahriş eden ürün tespit edildiyse 
kesinlikle onunla temastan kaçının. 

Aşırı sıcak ve soğuk su temasından,  el 
sırtlarını ovalayarak yıkamaktan kaçının. 

Lastik eldivenler yerine vinil eldivenler 
kullanın. Uzun süre eldiven takınca 
terlemenin de dermatiti alevlendire 
bileceğini unutmayın. Mümkünse içi 
pamuklu veya astarlı eldivenler tercih 
edin. 

Gün boyunca nemlendirici kullanın. Kış 
aylarında yağ bazlı, yaz aylarında su bazlı 
nemlendirici tercih edin. 

Uz. Dr. Orkhan Bairamov
Dermatoloji Uzmanı

Uz. Dr. Orkhan Bairamov

El dermatiti veya egzaması farklı nedenlerle elin derisinin 
bütünlüğünün bozulması ve onu takiben kaşıntı, yanma, 
sızlama, su toplama, kabuklanma, kuruluk gibi belirtilerin 
ortaya çıkması ile ortaya çıkan bir deri rahatsızlığıdır. 
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Bu izolasyon hem psikolojik hem de 
fi zyolojik olarak insanları oldukça sarmış 
durumda. Yakınlarını görememek, 
sarılamamak bir yana corona virüse 
yakalanma endişesi ekstra gerilim 
yaratıyor insanda. Uzaktan eğitim 
ve evden çalışma gibi hareketsizliği 
arttıran ve uzun süre ekran karşısında 
kalan insanlar bu olumsuz etkiden çok 
fazla nasibini almakta. Özellikle postür 
bozukluğu, boyun ve sırt ağrısı ile 
cebelleşen öğrenciler ve beyaz yakalılar 
için alarm zilleri çalmaya başladı.
    Fizyolojik olarak  hareketsiz kalma; insanda 
kalp-damar sağlığından obeziteye, 
kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarından 
solunum problemlerine birçok sorunu 
beraberinde getiriyor.
Bilim insanları bağışıklık sistemini 
korumada sağlıklı beslenme, düzenli 
uyku ve fi ziksel aktivitenin önemini 
vurguluyor. Fiziksel aktivite yoksunluğu, 
eve kapanmanın olumsuz etkileri de 
üst üste binince önemli bir problem 
önümüze çıkıyor.  

Bu süreci en az hasarla atlatmak için 
özellikle fırsat buldukça yürüyüşe 
çıkmak, hiç değilse günde 30-45 
dakika oldukça önemli. Yine ev içinde 
yapabileceğiniz tekrarlayıcı hareketler, 
egzersizler sağlığımızı korumada 
üstümüze düşen önemli görevler. 
Sandalyede  oturduğumuz yerde 10 kez 
oturup kalkmak bile egzersiz niteliğini 
taşımaktadır. Yatak içinde bacaklarımızı 
karnımıza çekip uzatmak, yukarı 
kaldırma, yana açma gibi hareketler kas 
ve eklem sağlığı açısından önemli.
Basit solunum egzersizleri, derin 
nefes alıp verme, akciğerlerin farklı 
bölümlerini çalıştırmak kendi kendimize 
yapabileceğimiz egzersizler.  Basit 
ağırlıklar ile 10 defa yana, 10 defa öne 
kollarımızı kaldırmak, kas gücümüzü 
kaybetmemek açısından işe yarar 
egzersizlerdir. 
Bunun yanı sıra kişiye özel egzersizler 
oluşturmak için fi zyoterapist desteği 
almak, bu süreci atlatmada sonuç odaklı 
çözümlere ulaşmamızı sağlayacaktır. 

Düzenli egzersizin obezite ile 
mücadelede sağlıklı beslenme ile birlikte 
uygulanması başarı şansını arttırır.
Corona geçirmiş kişilerde uzun süre 
yatmaya bağımlı hareket kayıpları, 
solunum kaslarında erimeler, günlük 
yaşam aktivitelerinde yetersizlikler 
yaratmış, bu süreci atlatmada 
fi zyoterapinin ve fi zyoterapistin önemini 
arttırmıştır. 
Pandemi süreci zorlu bir süreç. Geçmişte 
bu salgınları okusak bile bu kuşağın 
ilk kez karşılaştığı ve ne yapacağını 
bilemediği bir süreç. İnsan türünün en 
önemli özelliği hızlı adaptasyon ve yeni 
durumlara karşı hızlı uyum sağlama 
yeteneğidir diye düşünüyorum. 
Umarım bu zorlu süreci en az hasarla 
atlatacaktır insanoğlu ve bu süreçten 
daha insancıl, daha çevreci, doğaya dost 
bir tür çıkar.

Corona Günlerinde
Fiziksel Aktivite ve Fizyoterapi

Uz. Fzt. Hayrettin Horoz
Uzman Fizyoterapist

Uz. Fzt. Hayrettin Horoz

Covid 19 adlı virüsün dünyamızı derinden etkilediği bu pandemi 
süreci bir yılı geride bıraktı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 
Alışveriş alışkanlığımızdan selamlaşmaya, çalışma biçimimizden 
iş toplantılarına her şey baştan sona değişti. Bu süreçte özellikle 
yaşlılar evlerinde uzun süre kapalı kaldılar ve kalmaya da devam 
ediyorlar. Gençler sporu bıraktı. Bu motivasyonsuzluk durumunun 
bir çok olumsuz sonucu oldu ve olmaya da devam ediyor. 
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Görüş ve Düşünceleriniz
Sevgili Balat Hastanesi; Kaldığımız 2 
gün süresince, gösterdiğiniz destek, ilgi, 
bakım ve güler yüz için çok teşekkür 
ederiz.Hastaneniz, diğerlerinden çok 
farklı olan tarihi atmosferi, Haliç kıyısında 
olmanın ferahlığı, ameliyatı beklerken 
bahçede vakit geçirme ayrıcalığından 
dolayı bize çok iyi geldi. Başta Başhekim 
Op. Dr. Tunç Çelebi‘ye buraya gelmemizi 
sağladığı ve yakın ilgisi için teşekkür 
ederiz.Doktorumuz Op. Dr. Nikola Azar‘a 
ameliyat olmak ise içimizi en baştan 
rahatlatmıştı.Ameliyatı uzman ve güvenli 
ellerde olmanın verdiği huzurla hızla 
iyileşecek hastamız... Op. Dr. Nikola Azar’a 
teşekkür ederiz ve ayrıca ameliyat ekibine, 
hemşirelere, yardımcı sağlık personeline 
de teşekkür ederiz. Op. Dr. Tunç bey, size 
çok şey borçluyuz. Sağ olun /  Var Olun.
R . H. Ö.

Balat Or-Ahayim Hastanesi Yönetimine, 
Büyük bir sıkıntı içinde başvurduğum 
hastanenizden iki günde sağlığıma 
kavuşmuş olarak ayrılıyorum.Başta 
nazik ve konusunda uzman  doktorum 
kardiyolog  Uz. Dr. Özkan Köse’nin 
yakın ilgisi her türlü övgüye değer  ve 
ayrıca  hastane çalışanlarının yakın ilgisi 
unutulamaz... 11. kitabımın konusu Balat 
ve içeriğinde hastanenizle ilgili bilgilerde 
olacak.Tebrikler. 
H. M. / Yazar-Eleştirmen

Hastanenizde karın germe, meme 
küçültme, yağ aldırma ameliyatları oldum. 
Toplam 4 ameliyat oldum. Sonunda 
bugün itibariyle iyileştim ve taburcu 
oluyorum. Hastanenizde yatış sürecimde, 
Başhekiminizden, hemşirelerinize, hasta 
bakıcılarınıza kadar herkese çok teşekkür 
ederim.Herkes gerçekten çok ilgilendi ve 
yardımcı oldu. Özellikle yara tedavisinde, 
4.servisten Birsen hemşireye çok çok 
teşekkürlerimi sunuyorum. Saygı ve 
Sevgilerimle.
D. A. 

İlkler her zaman en kıymetli olanlardır.Bir 
anne için ilk bebekte... İlk dokunuş, ilk bakış 
unutulmayacak anlar... Bunları yaşarken 
yanımda olan, doktorum Meltem hanım, 

desteklerini hep hissettiren hemşire 
arkadaşlarım benim için çok kıymetli 
yaşadığımız bu en güzel günlerimizde 
yanımızda emekleriyle destek veren 
herkese sonsuz teşekkürler. Sizlere 
minnettarız.
G. S. K.

Değerli Balat Hastanesi, Öncelikle Op.Dr.
Sinan Hocamın ilgilenmesi, ameliyat 
öncesi bilgilendirmesi ve süreci anlatması 
taktire şayandı.Hastane personelinin ilgi ve 
güler yüzlülüğe de süreci atlatmama çok 
yardımcı oldu.Teşekkürler Sinan Hocam. 
Teşekkürler Balat Hastanesi Çalışanları.
Saygılarımla.
F. S.

Sevgili Balat Hastanesi Çalışanları, 
öncelikle; doktorum Sevgili İsmet Hocama 
sonsuz teşekkür ediyorum. Odaya giriş 
yaptığımız an itibariyle hizmet veren 
tüm ekibe hemşirelerimiz (Nazmiye , 
Hamide) güler yüzlü ve profesyonel 
oluşunun yanı sıra insanlıklarından, 
naifl iğinden dolayı çok teşekkür ederim. 
Oda temizliğinde görev alan arkadaşlara 
(yemeklerden oldukça memnun kaldık.) 
yemek dağıtımında görev alan (Şerife, 
Nagihan) arkadaşlar oldukça sıcakkanlı ve 
güler yüzlüydüler. Bu pandemi sürecinde 
başka bir hastanede bu kadar gönül 
rahatlığıyla operasyon geçirilemezdi.
Sonsuz Teşekkürler. 
R. T.

Daha önce annemi, teyzemi ve eniştemi 
de ameliyat eden tüm ailemiz için çok 
kıymetli olan Op. Dr. Yıltan Deveci hocamız 
sayesinde hastaneniz ile tanıştık. Öncelikle 
kendisine çok teşekkür etmek isterim , eşim 
sayesinde sağlığına kavuştu, sonrasında 
da siz Balat Or-Ahayim Hastanesine çok 
teşekkür ederim, hastaneniz özellikle bu 
Covid sürecinde son derece dikkatli ve 
özenli, bütün yoğunluğunuzun içinde 
dahi tüm çalışanlarınız güler yüzlü ve çok 
ilgili, kendimizi çok güvende ve huzurlu 
hissettirdiniz. Hepinize tekrar tekrar 
teşekkürlerimizle. 
G. G.

Başta doktorum Op.Dr. Mehmet bey 
olmak üzere, tüm hemşirelere ,temizlik 
görevlilerine, özellikle hastabakıcı Hatice 
hanım’a  Hayatımızın en güzel anında 
yanımızda olup 7/24 hizmet veren, güven 
hissiyle yaklaşan tüm değerli sağlık 
çalışanlarına özellikle pandemi sürecinde 
zorlu koşullarda bize destek verdikleri için 
teşekkür ederiz. 
A.Y.

Değerli Balat Hastanesi, Dahiliye 
Doktorum Uz. Dr. Sadi Rüştü Vural bey’e, 
Filiz ve Sevinç hemşireye , hasta bakıcılara 
kaldığım 5 gün boyunca gösterdikleri çaba 
ve sağlığıma kavuşmalarını sağladıkları 
için teşekkürler.
E. S.

Bel fıtığı ameliyatımı operasyonu 
gerçekleştiren Sayın Prof. Dr. Çetin 
Ayhan Evliyaoğlu ve ekibine, tüm 
sağlık çalışanlarına ve Balat Hastanesi 
personeline bu zor günümde yanımda 
oldukları için sonsuz teşekkür ederim.
Pozitif ve güler yüzlü karşılamanız 
nedeniyle hiç ameliyat korkusu ve 
tedirginlik yaşamadım. En önemlisi de 
Covid -19 döneminde bizim için verdiğiniz 
çaba çok değerli . İyi ki varsınız.
B. T.

Özel Balat Hastanesi Yönetim ve Tüm 
Personeline, Annemin sağlık sorunlarının 
teşhisi ve tedavisi Or-Ahayim doktorları 
tarafından son derece titizlikle, ilgi ve alaka 
ile yapılmaktadır. Tıbbi bilgilerini özenle 
hastalarına sunan tüm doktorlara saygıyla 
teşekkürlerimi sunarım, ayrıca hemşire ve 
idari kadronun güler yüzlü ve profesyonel 
yaklaşımları hasta yakını olarak beni son 
derece memnun etmiştir. Bu ekibe de 
ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Bu süreçte 
hastanenizin fi ziksel konumu ve temizliği 
çok iyidir. Tedavileri süresince hastane 
bahçesinde geçirdiğim zaman dilimleri 
bana huzur verdi. Sonsuz Teşekkürlerimle. 
N. M.
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Yazıma pandemi sebebiyle 4 ay kapalı kalan 
sinema salonlarında Ağustos ayında vizyona 
girebilen, ancak izleyicisiyle buluşamayan 
bir başyapıt olarak gördüğüm “BOYALI KUŞ” 
ile başlıyacağım. 

1 - BOYALI  KUŞ

Jerzy Kosinski’nin yaşanmışlık kokan 
kitabından, Çek yönetmen Vaclav Marhoul 
tarafından sinemaya uyarlanan “Boyalı 
Kuş”, 2. Dünya Savaşı sonlarında Doğu 
Avrupa’da yalnız bir Yahudi çocuğun iç 
acıtıcı öyküsünü anlatıyor. Film izleyicisini 
insan ruhunun karanlık labirentlerinde bir 
yolculuğa götürüyor. Siyah-beyaz çekildiği 
için daha da etkileyici olan fi lm, savaşın 
yarattığı travmayı Çocuk’un gözlerinden 
tarafsızlığını koruyarak anlatıyor. 

Trajik bir şekilde hayatına son veren Leh 
yazar Jerzy Kosinski’nin tartışmalı baş yapıtı 
“Boyalı Kuş / The Painted Bird”ün sinema 
versiyonunda 2. Dünya Savaşı sonlarında 
yetim kalmış bir Yahudi çocuğun hayatta 
kalabilmek için verdiği savaş anlatılır. 
Köyden köye sonu meçhul bir yolculuğa 

çıkan Çocuk savaşın gölgesinde yaşayan 
farklı insanlar tarafından anlamsız bir şiddet 
ve işkenceye maruz kalacak ve kendisini bir 
tür cehennemde varoluş mücadelesi içinde 
bulacaktır. İzlenmesi zor bir fi lm olan “Boyalı 
Kuş”ta adeta bir “kötü insanlar resmi geçidi” 
var. 

2- SEFİLLER

İlk uzun metrajlı fi lmiyle Fransız senaryo 
yazarı - yönetmen Ladj Ly Cannes Film 
Festivali’ne Jüri Ödülü, Avrupa Film 
Ödüllerinde En İyi Film Ödülü kazandı, Oscar 
ve Altın Küre’de Yabancı Dilde En İyi Film 
adayları arasına girdi. “Banliyö Hayatında 
Bir Modern Trajedi” olarak özetlenebilecek 
“Sefi ller / Les Miserables” ile sinema umut 
vaat eden bir yönetmen kazandı. Mathieu 
Kassovitz’in “Protesto”sundan 24 yıl sonra 
bizleri Paris gettolarına götüren “Sefi ller” 
banliyö ve umutsuz gençlik üzerine, yaratıcı 
ve politik manifesto niteliğinde ,etkileyici bir 
fi lm. 

Ladj Ly yargılamıyor, haksızlıkları ve 
toplumsal çarpıklıkları sergilemekle 

yetiniyor.  Şiddet, kaba kuvvet, korku, 
hiddet, ahlaki değerler gibi zorlu temaların 
hakkını veren bu toplumsal gerçekçi, politik, 
tavizsiz fi lme kayıtsız kalmak imkansız. Mali 
asıllı, Paris doğumlu 39 yaşındaki Ly, doğup 
büyüdüğü proleter kenar mahallelerin 
sorunlarını, müthiş bir gözlem gücüyle 
perdeye taşıyor. Bunu yaparken de bu şok 
fi lminde insancıl mesajlar vermekten geri 
kalmıyor. 

3- BAL  ÜLKESİ

İki dalda Oscar’a aday olan “Bal Ülkesi / 
Honeyland” bu yıl ekranlarımıza uğrayan 
belgesellerin en kalitelisiydi. Bu samimi, 
içten destansı belgesel, terk edilmiş bir 
köyün tek evinde yaşlı, yatalak annesiyle 
yaşayan, Avrupa’nın son kadın arı yetiştiricisi 
Hatice Muratova’nın öyküsünü anlatıyor. 
Vahşi kapitalizmi eleştiren fi lm, bizleri insan-
doğa ilişkisi üzerine düşünmeye davet 
ediyor. Bu başarının arkasında genç Tamara 
Kotevska ile ilk kez kamera arkasına geçen 
Ljubomir Stefanov var. 

Geleneksel yöntemlerle bal yetiştiriciliği 

Viktor Apalaçi 
Sinema yazarı ve film eleştirmeni

SİYAD üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye’de vizyona giren tüm yabancı fi lmler 
arasında yapılan oylama sonucunda en yüksek oyu toplayan “BOYALI KUŞ” 
Yılın En İyi Yabancı Filmi seçildi. Filmin dağıtımcısı BAŞKA SİNEMA’ya ödülü 
Mart ayında düzenlenmesi planlanan 53. SİYAD ÖDÜL TÖRENİ’nde verilecek. 
Bu yazımda ödül listesine giren ilk 10 fi lmi hatırlatmaya çalışacağım.

Sinema Yazarları Derneği 2020 
vizyon � lmlerinin en iyilerini seçti.

SİYAD’ın En İyisi “BOYALI KUŞ”
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yapan Yörük Türkmeni Hatice üzerinden 
fi lm insanın doğayla, hayatla olan ilişkisini 
samimi ve içten bir uslupla sinemaya taşıyor. 
Mahalli rengi mükemmel yansıtan fi lm 
mesajını etkileyici bir görsel anlatımla ve 
insan hikayesine odaklanarak veriyor. 

4- SONSUZLUK  ÜZERİNE

İsveç’in karamsar, çizgi dışı sinemacısı 
Roy Andersson absürd, nihilist toplumsal 
eleştirisi “Sonsuzluk Üzerine / About 
Endlessness” ile izleyicisini düşünmeye 
davet etti. Yarattığı kişisel üslup ile dikkati 
çeken, kendine has taklit edilemez tarzı ile 
öne çıkan Roy Andersson’un mizah anlayışı 
güldürmeyi değil, düşündürmeyi amaçlar. 
İzleyicisine sürekli hayatı doğru okuması 
gerektiğini hatırlatır. 32 plan sekanstan 
oluşan içeriğiyle fi lmi, İskandinavya’nın gri 
renkli gökyüzünün altında, soluk renklerin 
ağır bastığı görüntüler eşliğinde, yüzleri 
gülmeyen, asık suratlı insanlardan bir 
resmi geçit sunuyor. Gündelik hayatın 
dertlerine bizleri ortak eden yönetmen, 
kısacık hümoristik öyküleriyle izleyicisini 
78 dakikalık bir düşsel geziye götürüyor. 
Andersson günlük hayattan etkileyici insan 
manzaraları eşliğinde trajikomik ve fantastik 
insan hikayeleri  ve insanlığın var oluş 
öyküsünü anlatıyor. 

5 - BACURAU

Brezilyalı Kleber Mendonça Filho ve Juliano 
Dorneilles’in senaryosunu yazıp yönettiği 
modern western, politik sosyal eleştiri fi lmi 
“Bacurau” son Cannes festivalinden Jüri 
Ödülüyle ayrıldı. Brezilyadaki küçük bir 
kasaba olan Bacurau’ya büyük annesinin 
cenazesine katılmak üzere gelen Teresa 
burada birçok sorunun yaşandığını 
gözlemler. Kasaba temel olanaklardan 
yoksun, telefonların çekmediği temiz suyun 
bulunmadığı ve daha nice sorunların baş 
gösterdiği bir yer haline gelmiştir. Bunun 
arkasında yozlaşmış kirli politikacılar vardır. 
Kasaba sakinleri bölgenin haritadan silindiği 
ve ard arda ölümlerin meydana geldiğini 
fark eder. 

6- BURASI  CENNET  OLMALI

Cannes Film Festivali’nden Özel Mansiyon 
ve FİPRESCİ Ödülü sahibi “Burası Cennet 
OLmalı / İt Must Be Heaven” Elia 
Suleiman’ın zeki bir parodisi. Absürd mizahı 

eşliğinde günümüz dünyasına bir bakış atan, 
kara mizahın öne çıktığı fi lminde, Filistin’li 
sanatçı ironi sanatındaki becerisini ölçülü bir 
melankoli duygusuyla gözler önüne seriyor. 
Filmin konusunu, ülkesinden ayrılıp yeni bir 
hayat kurmanın peşindeki bir sanatçının 
kimliğini, milliyetini ve aidiyetini araştırma 
hikayesi olarak özetlemek mümkün. 
Dikkatli bir gözlemci olduğunu kanıtlayan 
Suleiman, minimalist bir mizansen eşliğinde 
son derece yaratıcı, cüretli, özgün, şiirsel 
ve satirik bir fi lm yapmış. Alter egosu ES, 
dünyanın hangi köşesine giderse gitsin 
memleketi Filistin peşinden gelir. 

7 - SUBAY  VE  CASUS

Roman Polanski’nin tarih dersi niteliğindeki 
bol ödüllü başyapıtı “Subay ve Casus/
J’Accuse”ü Fransa’daki antisemitizmi 
gündeme taşıdı. 86 yaşında üretkenliğini 
sürdüren Roman Polanski bu fi lmiyle 
“Piyanist”ten bu yana en iyi fi lmine 
imzasını atıyor. Venedik’ten Jüri Büyük 
Ödülü ve FİPRESCİ Ödülünü kazanan 
fi lm,Cesar’larda Polanski’yi En İyi Yönetmen 
ve En İyi Senaryo yazarı yaptı. Dreyfus 
Olayından çıkarılacak ders, hakikatın ilelebet 
saklı tutulamayacağıdır. Çünkü gerçeğin er 
ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. 
Polanski Fransız toplumunda Dreyfus’un 
suçlanmasına yol açan yaygın antisemitizmi 
görmezden gelmiyor, ancak bu geleneksel 
ırkçılığın köklerini araştırma konusuna hiç 
girmiyor. 

8 - ANNELERİMİZ

Cesar Diaz’ın yönettiği “Annelerimiz/
Nuestras Madres” 2013’te Guatemala’da 
çıkan iç savaşta yaşananlara odaklanan 
bir dram. 1980’lerde kaybolan bir gerilla 
savaşçısının ortadan kayboluşunu araştıran 
bir antropologun öyküsü Cannes’da Altın 
Kamera Ödülü kazanmıştı. Ernesto yolunun 
kesiştiği yaşlı kadının anlattıklarından 
kaybolan babasını bulmasını sağlayacak bir 
ipucuna ulaştığına inanır. 

9 - TAVŞAN  JOJO

Nazizmi ve Hitler’i mizah yoluyla sinemaya 

taşıyan fi lmler zincirinin son halkası “Tavşan 
Jojo / Jojo Rabbit” yaratıcısı Taika (Cohen) 
Waititi’ye En İyi Uyarlama Senaryo dalında 
Oscar kazandırdı. Bu savaş parodisi kara 
komedi, savaş günlerinde babasının 
yokluğunu çeken bir çocuğun, annesinin 
tavan arasında bir Yahudi kızını gizlediğini 
öğrenince altüst olan hayatını hiciv sanatıyla 
harmanlayıp anlatıyor. Ona bu süreçte 
hayalinde arkadaşlık kurduğu Adolf Hitler 
yoldaşlık ediyor. Yeni Zelandalı Waititi’nin 
yönettiği ve Hitler’i canlandırdığı fi lm, 
karikatürize tiplerin resmi geçit yaptığı, zeki, 
özgün,çılgın, insancıl, keskin bir mizahın 
ürünü bir parodi. 

10 - BEDENİMİ  KAYBETTİM

SİYAD’ın ilk 10 fi lmlik seçkisine giren 
tek animasyon fi lmi Jeremy Clapin’in 
“Bedenimi Kaybettim / J’Ai Perdu Mon 
Corps”, prömiyerini yaptığı Cannes’da 
Eleştirmenler Haftası bölümünde kazandığı 
Büyük Ödül ile bölüm tarihinde bunu 
gerçekleştiren ilk animasyon oldu. Film 
ayrıldığı vücudunu bulmaya karar veren ve 
bunun için laboratuvardan kaçan bir elin 
hikayesini konu ediyor. Ancak yol boyunca 
karşısına üstesinden gelmesi gereken  
birçok engel çıkar. 
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Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler 
Yazar : Doğan Cüceloğlu / Yayınevi : Kronik Kita 
Doğan Cüceloğlu, yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan 
hayatına dokunan ve insana dair her hikâyeden şifa çıkarabilen 
bilgeliğiyle bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biri. 
Seksen yılı aşkın ömrünün bir birikimi olarak, şimdi herkesin merak 
ettiği “hayati” sorulara en samimi cevaplarını sunuyor. Herkes gibi 
aslında o da hâlâ savaşıyor, keşfediyor, hayata değer katıyor.

Hayatın anlamı nedir?
İnsan kendini nasıl geliştirir?
Umutsuzluk nasıl aşılır?
İçimizdeki öz nasıl ortaya çıkar?
Çevremiz bizi nasıl etkiler?
Kime akıl danışılır?
Yaşam neleri ödüllendirir?
 Zihin nasıl işler?
“Biz” olmak için neler yapılmalıdır?

Ömür yolculuğunda neyin önemli olduğunu anlamak, keşif ve merak duygularına sahip çıkmak 
bir hayatı “kıymetli” kılmak için en önemli meziyetler arasında. Elinizdeki rehber niteliğindeki 
kitap, yaşamı boyunca bu meziyetlerin peşine düşmüş ve her ânına onları ilmek ilmek işlemiş 
Doğan Cüceloğlu’nun, Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşuyor ve herkese şu soruyu 
soruyor: “Zorluklarla başa çıkmaya, içindeki gücü keşfetmeye VAR MISIN?”

Latino Plak
İçinizi ısıtacak en güzel Latin ezgileri bu albümde toplandı.

Kitap Önerisi

Müzik Önerisi

Bulmaca
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Parça Listesi
1. Gilberto, Joao - Corcovado
2. Prado, Perez - Guaglione
3. Bay, Francis - Mambo No.5
4. Jones, Quincy - Samba De Uma Nota S? (One Note Sam
5. Faith. Percy - Ba-tu-ca-da
6. Light, Enoch - Besame Mucho
7. D’artega & His Orhestra - Malaguena
8. Mendez, Sergio - Outras Vez
9. Machito - Mambo, Mucho Mambo
10. Los Machucambos - Pepito
11. Black, Stanley & His Orchestra - El Choclo
12. Ros, Edmundo & His Orchestra - Ole Mambo!
13. Cole, Nat King - Quizas, Quizas, Quizas
14. Santamaria, Mongo - Viva La Felicidad
15. Caiola, Al - Mambo Jambo
16. Cugat, Xavier & His Orchestra - Adios Muchachos

SOLDAN SAĞA

1. Deniz teknesinin iç yanı - Beyaz 2. Olmayan - Artırma 
- Pişmiş yemek 3. Bir opera eseri - Yanan ateşin çıkardığı 
4. Okyanus 5. Otlak - Fasıla - Esmekten emir 6. İyi - Tuzak 
- Bir bayan adı 7. Oksijenin imi - Erzincan’ın bir ilçesi
8. Kapı - Bir binit - Kişisel 9. Harita kitabı - Bir müzik türü 
10. Yaş olmayan - Çaresiz 11. Bildik, tanıdık - Bir yaban hayvanı
12. Cilve  - Akıcı - Bir bağlaç 13. Us 14. Dinine bağlı olan - Bir 
renk

 YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Kutsal pınar - Hükümet üyesi 2. Tuzsuz peynir - Bir meyve - Sanat 
müziğinde bir makam 3. Yaranın beyaz olanı - Aşikar, besbelli
4. Valide - Kuytu ve bilinmeyen yer - İsim  5. Yetmeyen - Bir 
renk veya almaktan emir - Anadolu Ajansı 6. At ayakkabısı tevzi 
eden - Kışın yağar 7. Kısaca desimetre - Erkek kişi - Püskül 
8. Validesi olmayan - Kurtuluş Savaşı aslanlarının ayaklarına 
giydiği 9. Büyük anlamında bir isim - Anahtar - Bir nota 
10. Yiyecek ufalayan anlamında bir söz - Kellere yaramaz eşya  
11. Tavlı, etli - Paramızın birimi 
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