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Ücretsizdir alabilirsiniz.

Başkanın Mesajı

Sevgili Okurlar,
Covid19 tüm insanlığı esir almış, ülkemiz de de
bundan nasibini almıştır. Türkiye’mizin salgında
ki başarılı yönetimi takdir edilecek bir durumdur.
Tüm sağlık çalışanlarını kahramanca ön saflarda
mücadele vermesinden dolayı gönülden
kutluyor, vefat edenlere rahmet, tedavi olup
atlatanlara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Covid19 sürecinde ;
Ne kadar da kıymetliymiş, yollarda amaçsızca
gezebilmek,
Ne kadar da kıymetliymiş, bir sokak bankına
oturabilmek,
Ne kadar da kıymetliymiş, denizin maviliğini
görebilmek,
Ne kadar da kıymetliymiş, çay demledim gel
diyebilmek,
Ne kadar da kıymetliymiş, sevdiklerine
sarılabilmek,
Ne kadar da kıymetliymiş, yağan yağmurda
ıslanabilmek,

Ne kadar da kıymetliymiş, farkına varmadan
yaşadıklarım.
Her 3 ayda bir kez yayınlanan Yaşam Işığı dergisi
için en başından bu yazıları nasıl yazarım diye
kendimi sorgulamıştım, baktım ki hiçte o kadar
zor değilmiş, beni de sonunda yazar yaptılar,
araştırmalarım, insan ilişkileri, tecrübeler beni
buralara getirdi.
Bu kez yazımı insanlık için yazdım.
Bir gün biri sorarsa size , erkek olmak mı zor, kadın
olmak mı diye, ikisi de kolaydır aslında,ikisi de
kolay, insan olmak zor de ona, insan olmak zor.
Kadınlık mıdır insanı insan yapan, erkeklik midir
diye sorarsa, insanlığın kadınlığı mı olur, erkekliği
mi olur de.
Peki ya kadın mıdır erk olan, erkek midir diye
sorarsa yapıştır cevabı, erk olan insanlıktır de.
Kadın da insan, erkek de insan, tamam da ,ikisi
bir hiç olur mu diye sorarsa, olur de, aynı şeye eşit
olan iki şey birbirine eşittir de.
Kadın mı erkeğe mecburdur, erkek mi kadına
mecburdur diye sorarsa bir gün sana, insan
insana mecburdur de ona, insan insana
mecburdur.
Kadın yetmez mi tek başına, erkek olmaz mı bir
başına diye sorarsa, kadın olmasa erkek olmaz
mı, erkek olmasa kadın olmaz mı diye sorarsa,
deki ona, kadın varsa erkek var, erkek varsa kadın
var,o zaman eş var, çocuklar var, analar,babalar
var, dedeler, nineler, torunlar var, aileler var,
hayatlar var, dünyalar var, insanlık var, insanlık var

or-ahayim’den Haberler
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
or-ahayim Hastanesi

facebook, twitter, youtube
ve instagram’da

Uzman hekim gözetiminde
Görüntüleme ve Laboratuarımız

24 saat hizmetinizdedir...

de ona.
Bu dönemde “Pandemi hastanesi değiliz’”
cümlesi ile uzman doktor, hemşire, sağlık
personeli ile, tedavi yöntemlerini son teknolojik
tıbbi cihazlar, yakın ilgi ve güler yüz ile birleştirerek
sizlere sunmaya devam ediyoruz.
Mevlana’nın dizeleri ile yazımı sonlandırmak
isterim.
Bir gün gelir,
Açmaz dediğin çiçekler açar.
Gitmez dediğin dertler gider.
Bitmez dediğin zaman geçer.
Hayat öyle bir sır ki;
Önce şükür,sonra sabır,
Sonra da inanmak gerek.
İlkemiz “İnsana Yatırım ve İnsana Saygı”
Şifa almaya gelenlere geçmiş olsun dileklerimle..
Bir dahaki sayı ve sonrasına kadar , görüşmek
üzere..
Sağlıkla kalın,
Sevgiyle kalın,
Hoşçakalın,
Saygılarımla,
Yaşar Abuaf
Başkan

or-ahayim’den Yenilikler
Uz. Dr. Şule Deveci
yönetiminde Nöroloji
Kliniğimiz’de tüm gerekli
sağlık tedbirleri alınarak
EEG, EMG, VEP, SEP
tetkikleri yapılmaktadır.
Bilgi ve Randevu
Tel: 0212 491 00 00 (pbx)
www.balathastanesi.com.tr
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Burunda kıkırdak eğriliği

(Septum Deviasyonu)
Hayat nefesle, nefes ise burunla başlar. Rahat nefes almamıza engel
olan ve en sık görülen burun problemi, burnun orta çatısının eğrili
olarak tarif ettiğimiz Septum Deviasyonu’dur.
Septum deviasyonunun rahat nefes
alamamakla beraber getirdiği sorunları
sıralarsak ;
1- Sık sinüzit ve faranjit enfeksiyonu
geçirmek
2- Geceleri rahat uyuyamamaya bağlı basit
horlama ve uyku apnesi(uykuda nefes
durması ve sıçrayarak uyanma) hastalığı
3- Baş ağrısı
4- Koku alma problemleri
5- Performans gerektiren işlerde zorlanma
gibi daha birçok şikayetin altında burun
orta çatısının eğriliği olarak tariflediğimiz
Septum Deviasyonu hastalığı yatar. Bu
tanı konulurken konka hipertrofisi, kronik
sinüzit, allerjik rinit, nazal valv darlığı
ve nazal polip gibi diğer hastalıkların
da beraberinde değerlendirilmesi çok
önemlidir. Çünkü yukarıda sayılan bütün
hastalıklar burundan nefes alamama
problemi oluşturur.
Her nefes alma problemi olan hastanın
endoskopik olarak muayene edilmesi,
paranazal
sinüs
tomografisiyle
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Burun tam ortasından geçen septum
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dediğimiz yapıyla sağ ve sol olmak üzere
iki ayrı boşluğa ayrılmaktadır. Septumun
ön kısmı kıkırdaktan arka ve alt kısmı
ise kemikten oluşmaktadır. Kemik ya da
kıkırdak kısımda meydana gelen eğrilik
ve çıkıntılar sağ ve sol burun deliklerinden
geçen havanın akım şeklini kısıtladığından
ve olumsuz etkilediğinden rahat nefes
alamama
problemiyle
karşılaşırız.
Septoplasti burun septumunda ki bu
eğriliğin veya çıkıntının ameliyatla
düzeltilmesine verilen isimdir.

Septoplasti genel anestezi altında
tamamen uyutularak yapılan bir
ameliyattır. Hasta ameliyat sırasında
hiçbir şey hissetmez. Ameliyatın süresi
ortalama yarım saat ve 1 saat arasında

Op. Dr. Mehmet Sinan Oduncu
Kulak Burun Boğaz Uzmanı
değişmektedir.
Bu işlem sonrasında uyanma, anesteziden
ayılma ve taburculuk süreci 4-5 saat
içerisinde tamamlanır. Normal şartlarda
bu operasyon sonrasında burunda
herhangi bir şişlik morluk ve şekil
değişikliği olmamaktadır. Ancak bu
operasyon ile beraber rinoplasti dediğimiz
burun dış görünüşünün değişikliğinin
de sağlandığı burun estetiği ameliyatı da
yapılabilmektedir.
Bu ameliyattan sonra burun içerisine yara
iyileşmesini hızlandırmak için 2-3 gün
kalacak silikon splint yerleştirilir. 3. gün
splint çıkarıldıktan sonra ertesi gün iş
hayatına dönülmesinde sakınca yoktur.
Septoplasti de ağrı basit ağrı kesicilerle
geçer ve en fazla 2-3 gün sürer.
Burun içerisine daha önceleri uzun
bez tamponlar konuluyordu ve bunlar
çıkarılırken
hastalar
ciddi
ağrılar
yaşayabiliyordu. Ama artık bu uzun bez
tamponların yerini silikon splintler almış
olup bunların çıkartılması 10 saniye bile
sürmemekte, ağrı acı gibi şikayetler de
olmamaktadır.
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EEG , EMG , VEP , SEP Tetkikleri
EMG (Elektronöromyograﬁ)
EMG iki bölümden oluşan bir tetkiktir. Kas
ve sinirleri inceler. Birinci bölümde; iletim
çalışmasında sinirlerin ne kadar hızla
iletim yaptığını hesaplar. Kasların üzerine
yerleştirilen elektrodla ilgili sinire çok
hafif bir elektriksel uyarım verilir. Hastaya
hiçbir zararı yoktur. Sadece Kalp Pili
olan hastalarda bu tetkik “aritmi” nedeni
olacağı için yapılmaz. İkinci bölümde
ise, çok ince özel olarak yapılmış, sadece
bir hastaya kullanılıp atılan “disposable”
iğneler kullanılır. Gerekli kaslara
girilerek bu kasların aktivitesine bakılır.
Bu bölümde elektrik uyarımı yoktur.
Bu bölümde ise “Coumadin” adlı kan
sulandırıcı kullananlarda dikkatli olunur.

uyanıklık, hem de uyku halindeyken
üretilen elektriksel faaliyetin kağıt üzerine
beyin dalgaları halinde yazdırılmasıdır.
Beynin normal elektriksel faaliyeti başta
epilepsi(sara hastalığı) olmak üzere pek
çok durumda bozulur. Epilepsi dışında bir
çok sinir hastalıklarında, baş ağrılarının
nedenlerinin araştırılmasında, beyin
fonksiyonlarının değerlendirilmesinde
EEG tetkikine başvurulur. Özellikle
bayılma
vakalarının
nedenlerinin
araştırılmasında, epilepsi hastalığının
teşhisinde tedaviye karar verdirecek olan
inceleme yöntemi EEG’dir.

EEG (Elektroensefalograﬁ)
Beyindeki sinir hücreleri tarafından hem

yansıtmakla birlikte, özellikle ön
(prekiazmatik) görme yollarındaki iletim
bozukluğunu göstermede duyarlıdır.
Görsel uyaran kaynağı olarak aralıklı
parlayan ışık (flaş) ya da patern uyarıcılar
kullanılır. VEP’ler ön görme yolarındaki
lezyonları göstermekte son derece
duyarlıdır. Akut optik nöritte bozuk
bulunabildikleri gibi daha önce geçirilmiş
ancak hasta tarafından fark edilmemiş
bir optik nöriti ortaya koymakta da
başarılı olurlar. Bu nedenle VEP’lerin
optik sinir lezyonlarını göstermekte
MR görüntüleme yöntemine oranla
daha duyarlı ve daha ucuz olduğunu
söyleyebiliriz.
SEP (Somatosensöriyel Uyarılmış
Potansiyel)

Hangi Hastalıklar İçin EMG Testi
Yapılır?
Organ yetmezlikleri, Romatizmaya bağlı
hastalıklar, Sinir yaralanmaları, Kanser,
Bağışıklık sistemi hastalıkları, Çocuk felci,
Als, Sinir hastalıkları, karpal tünel , kubital
tünel sendromları, Bel ve boyun fıtıkları,
Yüz felci, Kas hastalıklarının teşhisi,
Omurilik hastalıkları

Uz. Dr. Şule Deveci
Nöroloji Uzmanı

EEG ÇEKİMİ NASIL YAPILIR ?
Beynin elektriksel faaliyeti, hastanın
saçlı derisi üzerine yerleştirilen küçük
metal elektrotlar aracılığıyla EEG aletine
iletilir ve veriler ortalama 20 dakika
süreyle bilgisayara kaydedilir. Çekim
sırasında hastaya elektrik verilmesi söz
konusu değildir ve hasta herhangi bir
ağrı duymaz. EEG tüm yaş gruplarında
ve hamilelerde de çekilebilir. Radyasyon
içermemektedir.
VEP (Görsel Uyarılmış Potansiyel)
Bu inceleme retinadan oksipital kortekse
kadar görme yollarının fonksiyonunu

SEP incelemesi aﬀerent periferik sinir
liflerinin uyarılmasının ardından periferik
ve merkez sinir sistemi kaynaklı bir dizi
potansiyelin kaydedilmesinden ibarettir.
En çok uygulananları median ve ulnar
sinirlerin bilekten, tibial sinirin ayak
bileği, peroneal sinirin diz düzeyinden
uyarılması ile yapılan SEP incelemeleridir.
Bu karma sinirlerin uyarımın da hafif bir
parmak hareketi oluşturmaya yetecek
kadar uyaran şiddeti yeterli olur ve
hasta tarafından oldukça iyi tolere edilir.
Kayıt elektrotları periferik nöral yapıların
(median ve ulnar SEP için Erb noktası, tibial
SEP için dizardı), omurganın (median ve
ulnar SEP’te servikal, tibial SEP’te lomber
düzeyde orta hatta), ve kafatasının
üzerine (verteks) yerleştirilerek kayıt
cihazının farklı kanallarına bağlanır.
Referans elektrotları ise kafatası üzerinde
ve/veya dışındaki noktalara yapıştırılır.
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Obezite (şişmanlık) tedavisinde

Mide Botoksu Uygulaması
programlarına uymakta ve düzenli
egzersiz yapmakta zorlanan, fazla kiloya
bağlı sağlık sorunları olup diyetle kilo
vermede başarısız olan, liposuction
ameliyatı olmaktan çekinen kişiler için
oldukça uygun bir işlemdir. Mideye
botulinum toksin (botoks) uygulanması
endoskopik yöntem ile midenin belirli
bölgelerine botoks enjekte edilmesi
esasına dayanan yeni bir kilo verdirme
yöntemidir.
Obezite (şişmanlık) çağımızda tansiyon,
şeker, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları
gibi kronik süreçlere neden olan önemli
bir sorundur. Estetik amaçlı botoks
uygulamalarını herkes duymuştur. Ancak
son zamanlarda farklı bir botoks yöntemi
de uygulanıyor.
Son dönem en basit kilo kaybına sebep
olan, ağrısız, acısız, risksiz yöntemlerden
biri mide botoksudur. Mide botoksu
özellikle uzun soluklu zayıflama diyeti
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Bu yöntemde mide kaslarının kasılması
sınırlandırılarak mide boşalma süresi
gecikir ve hastada iştah kaybı elde edilir.
İşlem anestezi altında olur. Endoskopi ile
midenin içine girilir, botoks enjekte edilir.
İşlem yaklaşık 20 dakika sürer. Etkisi 3 ile 6
ay arasındadır. Bu süreçte hasta 15-20 kilo
kadar kilo verebilir. Bu işlemin hastaya
herhangi bir zararı ya da yan etkisi
yoktur. Uygulama sonrası kişi günlük
sosyal hayatına dönebilir. İlk gün sıvı

Op. Dr. Yıltan Deveci
Genel Cerrahi Uzmanı

ağırlıklı beslenmesi önerilir. Ameliyatsız
zayıflamada en etkin yöntemlerden
biridir.
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Hemoroid hastalığı ve

Laser Uygulamaları
Hepimizin bildiği hemoroid hastalığı (halk arasında ‘basur’ ya da
‘mayasıl’da denir), aslında bacaklarımızda olduğunda varis dediğimiz
halin anüs çevresindekine verilen isimdir. Yani toplardamarların
elastikliğini kaybetmesi ile ortaya çıkan genişlemiş damarlar ve
bunların oluşturduğu şikayetler toplamıdır.
Birden fazla şikayet ortaya çıkabilir. İlk
akla gelen hemoroidin kanamasıdır.
Çoğunlukla tuvalette boşaltım esnasında
oluşur. Hastalığın erken evrelerinde fazla
ıkınma ile ortaya çıkarken ileri döneminde
iyice genişlemiş olan damarlar zorlanma
olmadan bile her tuvalete oturuşta
kanamaya başlayabilir. Kan çoğunlukla
klozet taşında bir sürü küçük kırmızı
lekeler yapar ve alttaki su birikintisini de
kırmızı boyar, bazen hasta tarafından
kanadığı da hissedilir. Dışkı ile karışık
bir kan değildir.
İkinci şikayet sebebi anüste şişlik ve
/ veya ağrıdır. Şişlik çoğunlukla ağrılı
olur, birkaç saatte kaybolmazsa daima
çok ağrılı olur ve bir hafta kadar ağrı
devam eder. Şişlik 10-15 gün sonra
kaybolur ancak. İlk şiştiğinde tavsiye
olunan bir kremi meme üzerine
sürerek bir süre uzanmak bu sert ve
ağrılı memenin olmasını engelleyebilir.
Hemoroid hastalığında memelerin
büyüklüğü ile ilgili dört kademeli bir
derecelendirme (en büyüğü dört) yapılır
ve büyüdükçe ağrı azalıp kanama artar.
Genişlemiş bir damarın kendi kendine
ya da ilaçla eski esnekliğini kazanarak
daralması mümkün değildi. Tek çare bu
damarın devre dışı bırakılmasıdır. Bazı

hastalar arada bir kanıyor ben böyle idare
ediyorum derler. Bu mümkün ama bazı
riskleri de içeren bir karardır. Anüsten
kan geldiğinde dışarıdan gözle görünse
bile bir kolonoskopi yapılmadan, farklı
bir kanama sebebinin olmadığı kesin
olarak bilinmeden ne hasta ne doktor
huzurlu olamaz. Peki bir kez kolonoskopi
yapıldı ve hemoroidden başka bir barsak
problemi olmadığı görüldü; kanamalar
devam ettiğinde her yıl ya da iki yılda

bir kolonoskopi mi? yapılacak diye
düşünüldüğünde; cevap, elbette ‘hayır’
olur. Yani bu hemoroid memelerinin sebep
olduğu kanamaları bitirmek lazımdır.
İşte bu nokta da pek çok kişi eskiden
ameliyat olan ve kötü veya ağrılı bir
ameliyat sonrası tarif eden kişilerden

Op. Dr. Aziz Eryavuz
Genel Cerrahi Uzmanı
duydukları ile karar verip ameliyatı
reddederler. Aslında hemoroidin klasik
yöntemler dışında yapılan bir ameliyat
şekli de LASER’dir. Laser yönteminde
anestezi altında olan hastanın bu
memeleri içine batırılan bir laser iğnesi ile
içeriden yakılarak damarların tam anlamı
ile iptali sağlanır. Ağrı şikayeti hemen
hiç yoktur. Ya da basit ağrı kesicilerle
giderilecek bir ağrı olur ancak. Çoğu kez
masa başı işi olanlar iki gün sonra işlerine
dönerler. Minik sızıntılar olur 1 hafta-10
gün kadar. Hemoroid memeleri
kesilerek atılmamış sadece içeriden
yakılmış olduğu için ilk başta yarı yarıya
küçülmüş olan memeler zamanla iyice
küçülürler ve kanama bitmiş olur tümü
ile. Tabii hemoroidin hangi evrede
olduğu ameliyat sonrasındaki bu tarif
ettiğimiz değişikliklerin süresini ve
miktarını etkileyen başlıca unsurdur.
Özetle lütfen anüs civarındaki
kanamaları miktarına bakmadan bir
doktorla özellikle genel cerrahi uzmanı
ile paylaşın. Kolonoskopi teklif edildiğinde
mutlaka yaptırın ve hemoroidiniz var
da, ameliyattan korkuyorsanız gelin ,
hastanemizde 6 yıldır kullanılmakta olan
bu teknikten yararlanarak rahatlayın
diyorum. Hepinize sağlıklı ve huzurlu
günler diliyorum.
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Menisküs nedir?
Belirtileri ve tedavisi
Menisküsler diz bölgesinde en büyük iki kemiğimizin kesiştiği noktada ‘C’ şeklinde
mevcut olan ince yastıkçıklardır. Dizde yuvarlak uyluk kemiği (femur) ile düz kaval
kemiğinin (tibia) uyumlu bir eklem oluşturması, yükün taşınması, birçok yöne dönme
hareketinin yapılabilmesi,femur (uyluk kemiği) ve tibia (kaval kemiği) arasındaki güç
dengesinin sağlanması gibi görevler de rol oynarlar.
Futbol gibi karşılıklı temas sporlarında
dizin dönmesi, ani hareketlerde
meydana gelen katlanma ,tek diz üzerine
yük alınması sonrasında menisküsler
yırtılabilir. Sporcularda bu yaralanmalara
ön çapraz bağ(ÖÇB) yaralanmaları
da eşlik edebilir. İleri yaş grubunda
ise menisküsler herhangi bir travma
olmaksızın dizde gelişen dejenerasyon
ve kıkırdak hasarına bağlı olarak
yırtılabilirler. Ayrıca her yaş grubunda bir
travma olmaksızın dejenerasyonla giden
yırtıklar görülebilir.
Belirti ve şikayetler
Diz içerisinden gelen sesler yırtığın ilk
bulguları olabilir. Dizde ödem gelişene
dek sporcular oyuna devem edebilir yada
günlük aktiviteler yapılabilir. Ancak ödem
geliştiğinde şikayetler oluşur. Şikayetler
24-48 saat içerisinde gelişir.
• Dizde gerginlik ve şişlik
• Eklem hareket açıklığında azalma
• Dizde sıvı toplanması
• Menisküsün yırtık parçası eklem içine
düştüğünde takılma ,kitlenme.
Tanı
Doktorunuza her şeyin hangi travma
ile nasıl başladığını anlatın,doktorunuz
çeşitli manevralar ile dizinizi muayene
edecektir. Ayırıcı tanı için röntgenler ve
menisküslerin görüntülenmesi için MRI
istenebilir. Dizin kitli kaldığı durumlarda
artroskopik
muayene
önerilebilir.
Menisküs yırtıkları birkaç tipte olabilir.
6

• Sporcularda dönme sonrasında oluşan
dikey ya da kova sapı tarzında yırtıklar,
• Genç atletlerde sürekli tekrarlayan tipte
travmalar sonrası koşma gibi oluşan
radial yada gaga tarzında yırtıklar
• Yaşlılarda kıkırdak bozulmasına bağlı
oluşan horizantal ya da iç taraf yırtıkları
sayılabilir.
Menisküs yırtıklarının başlangıç tedavisi
RİCE olarak kısaltılmış protokoldür:
• Rest(istirahat)
• İce(buz uygulaması)
• Compression(bası uygulaması ,bandaj
gibi)
• Elevation(dizin yukarı alınması) şeklinde
özetlenebilir.
Bu tedavinin takibinde dizde kitlenme
ve kronik yakınmalar gibi şikayetler
gelişmez ise tedavi istirahat süresi
boyunca sürer ve biter. Menisküsün
sadece 1/3 dış (eklem kapsülüne yakın)
bölümünde kan dolaşımı vardır. Bu
bölgelerdeki yırtıklarda , menisküs kendi
beslenmesi sayesinde k iyileşebilir. 2/3 iç
bölgede ise tam bir tamir olmaz. Yine de
her zedelenmiş menisküs bulgu verecek
diye bir kural da yoktur.
Menisküs Cerrahisi
Cerrahi tedavi menisküsün iyileşemediği
ve şikayetler oluşmaya devam ettirdiği
zamanlarda planlanmaktadır. Menisküs
cerrahisi günümüzde hemen sadece
artroskopik cerrahi ile yapılmaktadır.

Op.Dr.Nikola Azar
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Yırtık ve şikayete neden olan menisküs
yırtıkları kıkırdakta aşınmaya ve ileri
dönemde kireçlenmeye neden olur.
Genç, aktif yaşam süren kişilerde
menisküs yırtıklarının ameliyat edilmesi
önerilir.Yırtığın tipine ,eşlik eden başka
bir patoloji olup olmaması,hastanın
yaşına
göre
doktorunuz
uygun
tedaviyi, planlayacaktır. Cerrahi sonrası
rehabilitasyon tedavinin önemli bir
parçasıdır. 2 tip menisküs cerrahisi vardır
1. Meninsektomi (yırtık menisküsün
alınması); En sık uygulanılan diz
artroskopik cerrahisidir. Hasarlı menisküs
bölümü kesilerek çıkarılır. Küçük
yırtıklarda menisküsün de küçük bir
bölümü alındığı için hastalarda herhangi
bir fonksiyonel kayba neden olmaz.
Menisküsün 1/3 kısmının iyileşme şansı
olmadığı için alınır. Yine çok parçalı büyük
yırtıklar da alınmak zorunda kalınabilir.
Menisküs alınmasının avantajı hastaların
ameliyattan 4 saat sonra yürümekte ve 3
hafta sonra spora dönmeleridir.
Dezavantajlar ise menisküsün büyük
kısmının yırtık olduğu durumlarda ise
menisküsün büyük bir kısmı bazen
tamamı alınır ki bu ciddi bir fonksiyonel
bozukluğa bağlı zaman içinde diz
ağrılarına ve kireçlenmeye neden
olabilir. Bu nedenle gereksiz durumlarda
menisküsün alınmaması
dikilmesi
önerilir. Menisküsün alınmasına bağlı
olarak oluşan ağrılı durumlarda genç
hastalarda kadavradan menisküs nakli
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gerekebilir.
2. Menisküs dikilmesi; Teknik olarak son
derece zor ve deneyimli diz cerrahları
tarafından yapılması gereken bir işlemdir.
Menisküsün 2/3 dış (eklem kapsülüne
yakın) kısmı iyileşme potansiyeli gösterir.
Yine bu 2/3 lük dış bölge menisküs
fonksiyonlarının % 90 ını yapar. Bu
nedenle bu bölgedeki yırtıklar mümkün
olduğunca dikilmelidir.
Avantajı menisküsün orjinale yakın
biçimde iyileşerek uzun vadeli bir diz
performansı sağlar.
Dezavantajları ise ameliyat sonrası
6-8 hafta koltuk değneği kullanılması
gerekmesi, % 10 dikilen yırtığın
iyileşmemesi, spora dönüşün 3-4 ayı
bulmasıdır.
Ana kural; dikilebilecek tüm menisküs
yırtıkları dikilmelidir, alınmamalıdır.
Operasyona Karar Veren Hastalara
Uyarilar
Operasyon sırasında ve sonrasında erken
dönem olası komplikasyonlar;
Enfeksiyon; İyi ameliyathana koşullarında
artrokopik operasyonlarda enfeksiyon
oranı %1’in altındadır. Enfeksiyon
olursa yeniden bir artroskopik ile
eklemin yıkanması, ileri enfeksiyonlarda
operasyonda konulmuş olan vidaların ve
greftin çıkarılması gerekebilir.
Enfeksiyon olmaması için anestezi
sırasında
damardan
antibiyotik
verilmektedir. Ayrıca kullanılan aletlerin
sterilizasyonuna çok dikkat edilmektedir.
Derin ven trombozu ( toplar damarlarda
kan pıhtılaşması); Bu komplikasyon
%5 in altındadır. Genellikle 3. günden
sonra görülme olasılığı başlar, 6-0.
günler en fazla görülür. Ancak nadiren
de olsa operasyondan aylar sonra
da
görülebilmektedir.Derin
ven
trombozlarınının da % 5-10 kadarı
(tüm hastaların 10 binde 5-10 u )
pıhtının koparak akciğere veya beyine
giderek hayati risk yaratabilir. Hastaların
bazılarında ek risk faktörleri vardır.
Bunlar kadınlarda doğum kontrol
hapları kullanılması, hastaların daha
önce derin ven trombozu geçirmiş
olması, bacaklarda varis bulunması, ailevi
yatkınlık vb.
Derin ven trombozundan korunmak
için (gerekli ise) kan sulandırıcı ilaçlar,
operasyon sonrası antiembolik çoraplar
giydirilmesi, yatak içi egzersizler ve
erken ayağa kaldırarak yük verme riskleri
azaltmaktadır. Eğer hastalarda ek risk
faktörleri varsa bu uygulamalar daha da
uzatılmaktadır.
Teknik hatalar; Menisküs ameliyatları
özellikle de dikişi teknik olarak son
derece
komplike
operasyonlardır.
Bu nedenle teknik hatalara bağlı
komplikasyon olasılığı her zaman ve her
yerde olabilmektedir. İyi ellerde teknik

hatalara bağlı komplikasyonların riskleri
çok azalmakta ve sonuca etki eden teknik
hatalar çok nadiren oluşmaktadır.
Ameliyat sırasında ve sonrası süreç;
Hastalar ameliyathaneye alındıktan
sonra önce uyutulmakta, steril ortam
için ilgili bacak silinmekte ve örtülmekte
sonrasında artroskopinin sistemleri
kurulmaktadır.Bu ortalama 40 dakika bir
zaman gerektirmektedir. Operasyonun
deneyimli ellerdeki normal süresi 30
dakika-1 saat civarındadır. Dizdeki diğer
sorunlar (kıkırdak, bağ lezyonları gibi)
da aynı anda opere ediliyorsa bu süre
uzayabilir. Operasyon sonrası hastalar 30
dakika-1 saat arasında ayılma odasında
bekletilmekte ve sonra da odalarına
alınmaktadır.
Menisküsün
alınması
durumunda;
Hastalar odalarına alındıktan sonra 2 saat
içinde tamamen uyanık hale gelmektedir.
Genellikle fazla bir ağrı olmamaktadır
ve basit ağrı kesicilerle tamamen
kontrol edilebilmektedir. Hastaların
dizinde(kliniklerde uygulama farkları
vardır elastik bandaj, bacağa giydirilmiş
antiembolik çorap bulunur. 3-4 saat
sonra hastalara yemek verilir. Yemek
sonrası hastaların ayağa kalkmalarına izin
verilir. Ayağa kalkmadan önce 5 dakika
kadar oturarak başın dönmediğinden
emin olunmalı, baş dönerse uzanarak
1 saat sonra ayağa kalkma yeniden
denenmelidir. Koltuk değneğine ihtiyaç
duymadan korkusuzca basabilir ve
dizinizi bükebilirsiniz.
Hastanede (uygulamalar farklı olmakla
beraber) aynı gün operasyonda çıktıktan
4-5 saat sonra taburcu olacaksınız.
Hastanede kaldığınız sürece dizinize buz
uygulanacaktır. İlk 2 gece 38 civarında
ateşiniz olabilir, enfeksiyon anlamına
gelmez. Enfeksiyon bulguları 3. günde
başlar.
Eve döndükten operasyon sonrası 3.
gün sonuna kadar bacağınızı uzatarak
yatabilir veya oturabilirsiniz. Bu sırada
buz uygulamaya devam etmelisiniz.
İhtiyaçlarınız için dilediğiniz sıklıkta ayağa
kalkabilir ve dizinizi bükebilirsiniz. Bu
dönemde dizinizdeki bandajı ve çorabı
kesinlikle çıkarmayın. Egzersizlerinizi
aksatmada her gün tarif edildiği şekilde
yapınız. Bu dizinizin içinde kanama ve
şişmeye neden olabilir. Eğer önerildi
ise bu sırada kan sulandırıcı ilacınızı
kullanmayı aksatmayınız ve ağrınız olursa
ağrı kesicinizi alınız. 3.günden sonra
ofisinize uğrayıp oturarak çalışabilirsiniz.
Dikkat; ateşiniz 38 derece üzerine çıkar,
bacakta ağrı-ayak parmaklarınızda şişme
olursa doktorunuzu derhal arayın.
Eğer işinizi organize edebilirseniz 10
gün ofise gitmemenizi öneririz. 10.
gün yaranız doktorunuz tarafından
görülecektir ve uygunsa dikişleriniz alınır
ya da dikiş alınması 15. güne ertelenebilir.

Dikiş alındıktan sonra fizik tedavi başlanır.
Bazı hastalarda fizik tedavi 3.hafta sonuna
ertelenebilir. Fizik tedaviniz genellikle
haftada 3 gün olmak üzere 1. ayın sonuna
kadar devam edecektir. Fizik tedavi
operasyon gibi deneyimli fizyoterapistler
tarafından yapılmalıdır. Sonuç ta kaliteli
fizik tedavi en etkili faktörlerden biridir.
2. haftadan sonra daha aktif olabilirsiniz,
araba kullanabilirsiniz fakat sportif
aktivite halen yasaktır. 1. ay sonunda
fizyoterapistiniz sportif aktivitelere yavaş
yavaş başlatabilir.
Menisküs dikişi sonrası;
Hastanede (uygulamalar farklı olmakla
beraber) operasyon sonrası 4-6 saat
kalacakınız. Fizyoterapist gelerek size
yatakta yapmaya başlayacağınız ve
evinizde devam edeceğiniz egzersizleri
gösterecektir. Hastanede kaldığınız
sürece dizinize buz uygulanacaktır. İlk
2 gece 38 civarında ateşiniz olabilir,
enfeksiyon anlamına gelmez. Enfeksiyon
bulguları 3. günde başlar.
Eve döndükten operasyon sonrası 7.
gün sonuna kadar bacağınızı uzatarak
yatabilir veya oturabilirsiniz. Bu sırada buz
uygulamaya devam etmelisiniz. Yemek
için ayağınızı yere koyarak oturabilir ve
ihtiyaçlarınız için koltuk değnekleri ile
ameliyat olan bacağınıza yük vermeden
ayağa kalkabilirsiniz. Bu dönemde
dizinizdeki bandajı ve çorabı kesinlikle
çıkarmayın. Bu dizinizin içinde kanama
ve şişmeye neden olabilir. Egzersizlerinizi
aksatmadan her gün tarif edildiği şekilde
yapınız. Ağrınız olursa ağrı kesicinizi
alınız. 3.günden sonra 1-2 saatliğine
ofisinize uğrayıp oturarak çalışabilirsiniz.
Dikkat; ateşiniz 38 derece üzerine çıkar,
bacakta ağrı-ayak parmaklarınızda şişme
olursa doktorunuzu derhal arayın.
7.günden sonra ofisinizde oturarak 5-8
saat çalışabilirsiz. Eğer işinizi organize
edebilirseniz 10 gün ofise gitmemenizi
öneririz. 10. gün yaranız doktorunuz
tarafından görülecektir ve uygunsa
dikişleriniz alınır ya da dikiş alınması 15.
güne ertelenebilir. Dikiş alındıktan sonra
fizik tedavi başlanır. Bazı hastalarda
fizik tedavi 3.hafta sonuna ertelenebilir.
Fizik tedaviniz genellikle haftada 3 gün
olmak üzere 3. ayın sonuna kadar devam
edecektir. Fizik tedavi operasyon gibi
deneyimli fizyoterapistler tarafından
yapılmalıdır. Sonuç ta kaliteli fizik tedavi
en etkili faktörlerden biridir.
6-8 hafta sonra koltuk değnekleri
bırakılır. Bu dönemde kendinizi çok
iyi hissedeceksiniz fakat halen son
derece tehlikeli bir aşamadasınız. 8.
haftadan sonra daha aktif olabilirsiniz,
araba kullanabilirsiniz fakat sportif
aktivite halen yasaktır. 3-4. ay sonunda
fizyoterapistiniz sportif aktivitelere yavaş
yavaş başlatabilir. Amatör sporcularda
tam spora dönüş 6 ay sonundadır.
7
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Botox’la Terleme Tedavisi
Terleme (hiperhidroz) fizyolojik bir süreç olup hepimiz hava sıcaklığına, mevsime,
emosyonel durumlara bağlı az veya çok terleriz. Ama toplumun yaklaşık %1-3’ ünde
bölgesel veya yaygın terleme görülür. Bunun nedeni hastalarda terlemeyi kontrol
eden sempatik sistemin aşırı çalışmasıdır.
Yaygın terleme çoğunlukla altta yatan bir
hastalığa, bazı ilaçlara bağlı olarak ortaya
çıkar. Tedavisinde altta yatan neden
araştırılmalıdır.
Bölgesel terleme çoğunlukla, koltuk
altı, avuç içlerinde ve ayak tabanlarında
görülür. Çoğunlukla altta yatan bir neden
yoktur. Yapılan tüm kan tetkikleri, tiroid
testleri normaldir. Her iki cinste eşit
görülür ve hastaların neredeyse yarısında
aile öyküsü vardır. Yaz aylarında daha
sıktır. Çoğu kişide yaşam kalitesini hem
iş, hem ev ortamında aşırı derece düşürür.
Koku, mantar, bazı bakteriyel deri
hastalıkları aşırı terleme sonrası sıklıkla
rastlanır. Tedavisinde farklı kremler,
8

iyontoforez gibi yöntemler kullanılır.
En etkin tedavi botox tedavisidir. Botox
tedavisiyle bölgedeki ter bezleri uyarısı
azaltılır. Botox tedavisi günlük aktiviteleri

Uz. Dr. Orkhan Bairamov
Dermatoloji Uzmanı

İşlem yaklaşık 20-30 dakika sürer.
Uygulamadan önce bölgeye anestezik
kremler ve buz uygulanır. Botox
enjektörle terleyen bölge deri altına
enjekte edilir.
Uygulamadan hemen sonra hastalar
günlük yaşamlarına geri dönebilir.
Uygulamadan 2-3 gün sonra terleme
azalır. Yaklaşık iki hafta sonra terleme
kaybolur. Botox’ un etkisi yaklaşık 6 ay
sürer ve düzenli botox yaptıran kişilerde
bu süre giderek uzar.

kısıtlanan ve diğer tedavilerden yanıt
alamayan hastalarda sıklıkla kullanılır.
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Görüş ve Düşünceleriniz
Merhaba Balat Hastanesi, sizinle tanışmak
çok güzel hastayken nasip oldu ama
sağlığımızda da burda olacağımızdan
şüphem kalmadı, düşüncelerimi yazmaya
kalksam bu sayfa eminim ki yetmeyecek
nerden başlasam!
Başta Op. Dr. Tunç Çelebi canım kardeşim
olmak
üzere
koşarcasına
hizmet
vermeye çalışan sevimli hemşire ve
personel olmak üzere hepinize ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Bu hastanede sizlerin
gözetiminde yenilemeyecek hastalık yok
düşüncesindeyim.
Bütün herkese bu harika manzaraya sahip
olan güzel hastanenizde daha birçok hastaya
şifalar dağıtmanız temennisiyle sevgilerimi
arz ederim. Saygılarımla,
T. P.
Balat Or-Ahayim Hastanesi Yönetimi, Yoğun
bakım ünitesinde ki Uz. Dr. Çilsem Sevgen
Demirbaş ve tüm çalışanlara anneme
gösterdikleri yakın ilgiden dolayı çok
teşekkür ederim.
C. S. N.
Sevgili Balat Ailesi,
Öncelikle teşhiste ve hızda gecikmeyen
hızlı organizasyonu ile hemen yardımcı
olan acil hekimi Uz. Dr. Okan Bey’e ve
ardından ilgi ve bilgisi ile hemen müdahale
eden genel cerrah Op. Dr. Yıltan Bey’e
teşekkürlerimi iletirim.1 ay önce de
sezeryan için buradaydım ve hemşireler ile
hasta bakıcıların samimi hizmeti beni çok
memnun etmişti. Tekrar teşekkürler... Daimi
hastanız
N. Ö.
Op. Dr. Aziz Eryavuz’a safra kesesi ameliyatı
oldum. Başta doktorum olmak üzere
hastane çalışanlarının güler yüzü ve sınırsız
hizmetini alkışlıyorum. Bundan sonra
çevremizde ki eş, dost, akraba buna benzer
arayış içinde olanları ısrarla tavsiye edeceğim
iyi ki varsınız.
S. Ç.
Annemi fizik tedavi için hastanenize
getirdim. Fizyoterapist Nihat Dağ , Birsen
hemşire, 4.servis hasta bakıcı, temizlik
personeli ve yemek dağıtan ekibe ayrıca
teşekkür ederim.
Ş. Y.
Hastanenizde Op. Dr. Nikola Bey tarafından
annem kalça protez ameliyatı oldu. Çok
riskli bir ameliyat olduğu söyleniyordu
ama çok kısa zamanda toparladık. Başta

doktorumuz olmak üzere, hemşirelere, hasta
bakıcılara güvenliğe, temizliğe hepsine
ayrı ayrı teşekkür ederiz. İhtiyaç olduğunda
hep yanımızdalardı. İyileşme sürecimizin
kısalığının öncelikle doktorumuz
Op.
Dr. Nikola Bey’in uzmanlığı, sonrasında
da personelin ilgisi ile alakalı olduğunu
düşünüyorum. Bizleri bu şekilde misafir
ettiğiniz için teşekkür ederiz.
G. T.
Babam, üroloji uzmanı Op. Dr. Cem Atalay’a
ameliyat oldu. Doktorumuz mükemmel,
hemşireler, hasta bakıcılar, temizlik konusu,
yemekler mükemmel.Personel bizimle
çok güzel ilgilendi.Özellikle yoğun bakım
hemşiresi Aslı hanım çok ama çok tatlıydı.
İyi ki Balat Hastanesini tercih etmişiz. Tavsiye
üzerine doktorumuzu bulduk ve çok
memnun kaldık.
T. İ.
2 kız evladımı da hastanenizde dünya
getirdim. Doktorum Meltem hanım
mükemmel bir doktor. Kendisine saygılarımı
sunuyorum. Çalışan personel ve hastane
ortamı o kadar rahatlatıcı ki kendimi evimde
gibi hissettim. Sizi seviyorum Balat Hastanesi
Ailesi
G. N.
Öncelikle güler yüzlü ekip hemşirelerden
hastabakıcılara kadar çok ilgili ve güler yüzlü.
Doktorumuz Uz. Dr. Sadi Rüştü Vural çok
ilgilendi.Başarılarınızın devamını dilerim.
A. K.
Kiymetli hocam Op. Dr. Mehmet Sinan
Oduncu torunum B. H.’ya yapmış olduğunuz
başarılı burun deviasyon ameliyatı için
teşekkürler. Başarılarınızın devamını dilerim.
Sevgi ve Saygılarımla.
E. Ş.
Balat hastanesinde kaldığım süre boyunca
tetkikler, ameliyatım ardından yogun bakım
sürecinde gösterilen ilgi, alaka ve güler yüz
için başta Başhekim Op. Dr. Tunç Çelebi, Prof.
Dr. Leon Saporta, Op. Dr. Yıltan Deveci, Uz.
Dr. Çilsem Sevgen Demirbaş olmak üzere
ameliyathane ekibi, anestezi ekibi, 2. servis
hemşireleri ve diğer tüm çalışanlara teşekkür
ediyorum.Saygılarımla.
M. Ö.
Dün geçirdiğim operasyon öncesinde ve
sonrasında bizi her adımda bilgilendiren
ve kusursuz bir süreç geçirmemi sağlayan
K.B.B uzmanı Op. Dr. Mehmet Sinan
Oduncu ‘ya çok teşekkür ederim. Ayrıca
çalışanların ilgisi ve güler yüzü ve kantin

hizmetlerinin profesyonelliğinden dolayı
ayrıca teşekkürler.
A.S.
Hastanenizde bel fıtığı ameliyatı oldum.
Doktorum Prof. Dr. Çetin Evliyaoğlu’na ve
ekibine çok teşekkür ederim.Ayrıca hemşire
ve hasta bakıcıların yakın ilgisine çok
teşekkür ederim. Nazmiye, Hamide, Havva
hemşire ve hasta bakıcı Hatice Çetin’e ayrıca
teşekkürler. Sağlıklı günlerde görüşmek
üzere.
S. Z.
Merhabalar, öncelikle bu hastaneyi çok
beğendiğimi sessizliğini ve sakinliğini
sevdiğimi dile getirmem gerek.Doğumumu
burada yaptım. Oğlum çok sağlıklı bir şekilde
Op. Dr. Mehmet Aygün hoca sayesinde
dünyaya geldi. Bugün de safra kesemi
aldırdım, taş vardı.Buradan genel cerrah Op.
Dr. Aziz Eryavuz’a ve ameliyathane ekibine
teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki Balat
Hastanesi var.
E. K.
Sevgili Balat Ailesi, öncelikle hastanenin
konumu itibariyle insana huzur veren bir
lokasyon. Şirin ve tarihi yapısı , bahçe peyzajı
ve kafeteryası ile butik nadir hastanelerden...
Çalışan ekibin güler yüzlü hizmeti, anlayışlı
ve nazik yaklaşımları bugünlerde hasret
kaldığımız değerler. Bu şahane ekibin her
zaman başarılarını devam ettirmesini tüm
kalbimle diliyorum.Tüm personele ve
doktorlara sonsuz teşekkürler.
F. D.
Sevgili Balat Ailesi, Bu hastanenin benim
için ne kadar özel olduğunu ve değerini
bu hastanede çalışan çoğu kişi bilir.Bir
telefon uzağımda olmasının güvenini hep
hissettim. Burada olmak benim için huzur
ve gözü kapalı teslimiyet. Çünkü biliyorum
ki burada çalışanlar sonuna kadar ellerinden
ne geliyorsa yaparlar. Başta başhekim Op.
Dr.Tunç Çelebi olmak üzere bütün doktor,
hemşire, hasta bakıcı ve tüm personele
sonsuz teşekkürler.
Z. B.
Dr. Sadi Rüştü Vural‘ın ilgisinden ve
takibinden, hemşirelerimiz başta Filiz hn,
Hülya Hn, hasta bakıcı Güzide ve Sevgi
hanım’ın yaklaşımlarından çok memnun
kaldık, verilen hizmet ve hastanenin
bahçesinin
huzur
veren
güzelliği
anlatılmazdı. Her şey için sonsuz teşekkür
ederiz.
D. H.
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Sinema tarihinin en iyi filmleri

Viktor Apalaçi
Sinema yazarı ve film
eleştirmeni

Sinema tarihinin en iyi filmleri kişisel listemin “Top On’u” sinemanın en iyileri-1
Sinema tarihinin en iyi filmleri kişisel listemin ilk on filminde İtalyan Yeni Gerçekçilik ve Fransız Yeni Dalga akımlarının
ikişer temsilcisi var; Savaşın arkasında bıraktığı yıkımı gözlere seren Vittorio de Sica’nın iki filmi, ’Bisiklet Hırsızları’ ile
‘Milano’da Mucize’, sinemaya yenilik getiren Yeni Dalga akımının öncülerinden ‘Hiroşima Sevgilim’ ile ‘400 Darbe’
sinema tarihine damgasını vuran kült yapıtlar… ‘Ucuz Roman’, ‘Paris, Teksas’ ve ‘Fargo’ son çeyrek asırda yapılan en
önemli filmler. Bu yazımızda sinefillerle bu filmler arasında bir geziye çıkacağız.
1-Bisiklet Hırsızları (1948)
2. Dünya Savaşının arkasında bıraktığı
yıkımı gözler önüne seren filmleriyle
İtalyan sinemacılar, Yeni Gerçekçilik
(Neorealizm) akımını başlattılar. Savaşın
basit insanlar üzerindeki tahribatını
gözler önüne seren bu akımın öncü ve
gözde filmi ‘Ladri Di Biciclette’ benim
için sinema tarihinin en büyük filmidir.
Luigi Bertolini’nin romanından Cesare
Zavattini’nin yazdığı senaryoyu Vittorio de
Sica, izleyiciyi insanlığından utandıracak
duygu yüklü bir atmosferle sinemaya
uyarladı. Bir kurbanın trajik bir kahramana
dönüştüğünü
gösteren
evrensel
konusuyla film, savaş sonrası günlerinde
işsiz kalmanın çaresizliğini insanın içini
acıtan bir tonla gözler önüne serer.
Roma’da karısı ve 6-7 yaşlarındaki oğluyla
yaşayan bir adama, bir bisikleti olması
koşuluyla afiş asma işi verilir. Yanında oğlu
olduğu halde işine dört elle sarılan adamın
afiş asarken bisikleti çalınır. Adamın Roma
sokaklarında günlerce hırsızı aramasına
odaklanan film, gündelik bir hikâyenin
içinde bulunabilen muazzam bir dramı
anlatır. Fakir bir adamı ailesiyle birlikte
hayatta tutunmanın sembolü olan
bisikleti beyhude arayışlarını, Vittorio
de Sica adaletsiz bir dünyada geçim
mücadelesi veren insanların çaresizliğini
gerçekçi bir sinema diliyle aktarır. Amatör
oyuncularla, çok kısıtlı bir bütçeyle yapılan
film, sinema tarihinin en güçlü savaş
karşıtı başyapıtlarından biridir.
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2- Hiroşima Sevgilim (1959)
Fransız Yeni Dalga (Nouvelle Vague)
akımının önde gelen bu Alain Resnais filmi
savaşın tahribatını, insanlar üzerindeki
yıkıcı ve kalıcı etkisini gösteren bir
başyapıttır. Marguerite Duras’ın kendi
romanından yazdığı senaryo unutmak,
unutamamak, özlemek, savaş ve acı
temalarını ustalıkla işler. İlk uzun metrajlı
filmi olmasına rağmen Alain Resnais
‘Hiroshima Mon Amour’ ile geçmişinde
savaşın işgal günlerinde ilk aşkını bir
Alman askeriyle yaşayan bir Fransız
kızıyla, atom bombası altında kalan Japon
gencinin ilişkisini yüreklere hitap eden
ustalıklı bir üslupla anlatır. Bir Japon
mimarla ( Eiji Okada ), teması barış olan
bir film için Japonya’ya gelen bir Fransız
aktrisin (Emmanuelle Riva) tutkulu aşkını
anlatan film, geçmişte yaşanan acıların
bu iki aşığın dünyalarını nasıl altüst
ettiğini hatırlatıyor. Filmin ‘leitmotivi’
olarak tekrarlanan iki cümlesinde, kadın
“ben Hiroşima’da her şeyi gördüm” der.
Adam “hiçbir şey görmedin” cevabını
verir. Düşman askeriyle yasak bir
aşk yaşadığı için işkenceye uğrayan
kadın Hiroşima kurtulanları kadar acı
yaşamıştır. Marguerite Duras ile ilgili bir
anımı anlatayım; 60’lı yılların sonlarında
bir Cannes Festivali sırasında dolan
salonda, ayakta kaldığını gördüğüm
Duras’a yerimi teklif ettiğimde, ”bunu
yapmak için menfaatin nedir?” tepkisi ile
karşılaşmıştım. Kendisi yerime oturdu,

ben filmi yere oturarak izledim, ancak
davranışına anlam veremedim.
3- 400 Darbe (1959)
1940’ların İtalyan Yeni Gerçekçiliğinin bir
Fransız tarafından yeniden keşfedilmesini
ifade eden ‘400 Coups’, François
Truﬀaut’nun ilk uzun metrajlı filmi. Mutsuz
ev yaşamının suç işlemeye yönettiği 13
yaşındaki Antoine (Jean-Pierre Leaud)
hakkındaki filmin senaryosuna Truﬀaut
otobiyografik öğeleri dâhil etmişti. Film
Fransız Yeni Dalgasının başlangıcının
müjdecisiydi. Antoine, Truﬀaut’nun 11
yaşında yaptığı gibi evden kaçar. Filmin
esrarengiz adı Fransızcada ‘ortalığı
birbirine katmak’ anlamına gelir ve film
boyunca Antoine’ın tam olarak yaptığı
budur. Gerçekleri sürekli çarpıtan, yalan
söyleyen, tüyü bitmemiş bir baş belası
olan Antoine, annesinin üvey babasını
aldattığını görünce, onun işyerinden bir
daktilo çalar. Hapiste bir gece geçirdikten
sonra ıslahevine gönderilir. Oradan
kaçıp hiç görmediği denize yönelir. Ayak
parmakları okyanusa değince arkasına
doğru dönüp kameraya bakar. Sinema
tarihine geçen bu final sahnesi izleyicinin
suratında tokat etkisi yaratır. Film
Truﬀaut’ya Cannes’da En İyi Yönetmen
Ödülü’nü kazandırır.
4- Ucuz Roman (1994)
Quentin Tarantino’nun popüler kültürle
bezeli, özgün, yaratıcı, cüretkâr, yenilikçi
kara komedisi ‘Pulp Fiction’ bana göre
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sokaklarında cehennemi bir yolculuğa
götürdüğü filminde akıcı, enerjik bir
sinema diliyle izleyiciyi büyülüyor.
7- Fargo (1996)
Bağımsız
sinemanın
önde
gelen
temsilcileri, Amerikan sinemasının yüz
akı temsilcileri Coen Kardeşlerin en
önemli filmleri ‘Fargo’ kendilerine En İyi
Orijinal Oscar Ödülü’nü getirirken, Joel
Coen’in eşi ve fetiş oyuncusu Francis
McDormand’a En İyi Yardımcı Kadın
Oyuncu dalında bir Oscar kazandırmıştı.
Coen’lerin doğum yeri Minnesota’nın kış
aylarının dondurucu ikliminde geçen film,
zengin kayınpederinin yanında araba
satıcısı olarak çalışan, paragöz, beceriksiz
Jerry’nin
(William
H.Macey),
mali
sorunlarını çözmek için iki karanlık adama
karısını fidye koparmak için kaçırma işini
vermesiyle başlar. Bu fidye olayında işler
planlandığı gibi gelişmez, kan gövdeyi
götürür. İşlenen cinayetlerin sırrını çözen,
suçluları yakalayan, karnı burnundaki
dedektif
polis
rolündeki
Frances
McDormand’ın harikalar yarattığı bu suç
ve gerilim filmi, Coen’lerin en ürpertici
yapıtı sayılır. Birbirlerine kazık atmakla
yarışan, gizli ajandalarına göre hareket
eden iki şantajcıyı oynayan Steve Buscemi
ile Peter Stormare’ın performansları birinci
sınıftı.
8- Schindler’in Listesi (1993)
Holokost konulu filmler arasında sinema
tarihinin en çarpıcı örneklerinden biri olan,
Oscar rekortmenlerinden ‘Schindler’s List’,
En İyi Film Ödülü dışında, yaratıcısı Steven
Spielberg’e En İyi Yönetmen Ödülü’nü
getirdi. Bu yedi Oscar’ın dışında film, En
İyi Film dalında Altın Küre, Bafta ödüllerini
kazanıp Spielberg’i bu iki ödülün En
İyi Yönetmeni yaptı. Senaryosu Steven
Zeillian tarafından yazılan bu gerçek
kahramanlık öyküsü, Oscar Schindler adlı
bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı
zamanında Polonya’da kurduğu fabrikada
Yahudi işçiler çalıştırarak 1100 Yahudi’nin
hayatını kurtarmasını anlatıyor. Spielberg
ve bu filmde En İyi Görüntü Yönetmeni
Oscar’ını kazanan Janusz Kaminski, zamanı
gerçek görüntülerine benzetmek için
filmi siyah-beyaz çekmişlerdi. Yine filmin
Oscar’lı bestecisi John Williams’ın müthiş
müzik partisyonu ve İtzhak Perlman’ın
keman soloları filmi unutulmazlar arasına
taşıyor.
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sinemada son 30 yıl yapılmış filmlerin en
iyisi. Konusunu yeraltı dünyasından alan
filmin kahramanları, birbirlerine âşık iki
genç soyguncu, iki kaşarlanmış tetikçi
gangster, emirlerinde çalıştıkları azılı
gangster şefi ve güzel karısı ile cesur bir
boksör. Kader bu aykırı tipleri muhteşem
bir şekilde bir araya getirecek ve yollarını
kesiştirecektir. Müstakil öykücükler olarak
izlediğimiz bu ilginç ve renkli karakterler
resmî geçidinin özelliği, bu öykülerin
aslında birbirlerine göbekten bağlı
olmalarıdır. Tarantino’nun dehası, kurgu
dalında bir ihtilal yaptığı ‘Ucuz Roman’da
kronolojik sıraya uymayıp, ‘puzzle’ın
parçalarını
birleştirmeyi
izleyiciye
bırakmasıdır. Cannes’da Altın Palmiye
Ödülü kazanan bu kült film, Tarantino’yu
(Roger Avery ile birlikte) En İyi Özgün
Senaryo Ödülü sahibi yapmıştı.
5- Paris, Teksas (1984)
Tüm zamanların en dokunaklı filmlerinden
biri olan ‘Paris, Texas’ sinema tarihinin
aile içi iletişimsizliğinin başyapıtıdır.
Wim Wenders bu filmle katıldığı Cannes
Film Festivali’nin tüm büyük ödüllerini,
Altın Palmiye, FİPRESCİ ve Ekümenik
Jüri ödüllerini kazanmıştı. Kült filme
dönüşen ‘Paris, Texas’ hâlâ etkileyiciliğini
koruyan bir film. Senaryoyu yazan oyun
yazarı Sam Shepard, filmin başında
dilsiz olan bir adama adım adım sesini
ve kimliğini kazandırır. Film belleğini
yitirmiş, ailesinden kopmuş, toplumdan
uzaklaşmış Travis’in ( Harry Dean Stanton)
hayata ve ailesine yeniden bağlanma
çabalarını anlatır. Kardeşi Walt (Dean
Stockwell) kendisini tekrar modern
dünyaya davet etmiştir. Travis’in ilk hedefi
hâlâ çok sevdiği eski karısı Jane’i (Nastassa
Kinski) bulmaktır. Bulur da. Bu hüzünlü
film yarım bir mutlu sonla, Travis’in oğlunu
annesiyle buluşturmasıyla noktalanır.
Wim Wenders’in başyapıtı yol filminin
kalıplarını bambaşka bir boyuta taşır.
6- Taksi Şoförü (1976)
‘Taxi Driver’ bana göre yaşayan
yönetmenlerin
en
büyüğü
olan
Martin Scorsese’nin kariyerinin en iyi
filmidir. Sinema tarihinin kilometre taşı
önemindeki film, sinema dünyasına
damgasını vuracak üç sanatçıyı gün
ışığına çıkardı; Scorsese, sinemanın en
büyük karakter oyuncusu olarak Robert
de Niro ve sonraları ünlü bir yönetmen
olacak filmin senaryo yazarı Paul Schrader.
Vietnam savaşının travmasını üstünden
atamamış, akli dengesini yitirmek üzere
olan, kimsesiz, asosyal, psikopat, New
Yorklu taksi şoförü Travis Bicle sinema
tarihinin en renkli karakterleri arasında
yerini aldı.Travis’in, Harvey Keitel’in
canlandırdığı genelev gözcüsünü öldürüp
günah yuvasını basarak, çocuk yaştaki
fahişe İris’i (Jodie Foster) kurtarmaya
giderken ,odasındaki aynanın karşısına
geçip; ”You talking to me?/ Benimle mi
konuşuyorsun?” monologu artık sinema
tarihinin arşivlerinde yer alıyor. Film,
sistemin hasta ruhlu, şizofren taksi şoförü
Travis’in nasıl bir kahramana dönüştüğünü
gözler önüne seriyor. Scorsese’nin bizleri,
bu anti-kahramanı üzerinden Manhattan

9- Milano’da Mucize (1951)
2. Dünya Savaşı sonrasının harap ve yoksul
İtalya’sının yürek yakan bir panoramasını
gözler önüne seren ‘Miracolo A Milano’,
geçekçiliğe yeni bir boyut eklemiş,
‘yeni gerçekçi fabl’ da denebilecek
gerçeküstü bir film olmuştu. Bu fantastik
güldürü, Milano’nun yoksul kenar
mahallelerinin birinde kendi yaptıkları
derme çatma kulübelerinde hayata
tutunmaya çalışan iyi yürekli insanları,
işgal ettikleri araziden atmaya çalışan
toprak sahiplerinin çatışmasını masalsı
bir üslupla anlatır. Filmin senaryosunu
De Sica’nın iki düzineye yakın filminde
birlikte çalıştığı Cesare Zavattini’nin, Suso
Cecchi D’Amico’nun ve bizzat yönetmenin
aralarında bulunduğu beş kişilik bir kadro
yazdı. Hem dram, hem fantastik, hem de
absürt öğeler içermesiyle farklı bir yerde
duran ve eğlenceli, masalsı ve umut
aşılayan bir sinema diliyle anlatılan film,
Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödülü
kazanmıştı.
10- Sahne Işıkları (1952)
Geçen
zaman
içinde
unutulmuş,
gözden düşmüş komedyen Calvero’yu
canlandıran, filmin senaryosunu yazıp
yöneten Charles Chaplin ‘Limelight’ ile
kariyerinin en duygu yüklü ve dokunaklı
filmini yapmıştı. Filmin, Chaplin’in de
aralarında bulunduğu üç bestekârı o yıl En
İyi Müzik Oscar’ının sahibi olmuştu. Film
hafızalara, sessiz sinemanın dahi figürü
Buster Keaton’un Chaplin ile karşılıklı düet
yaptıkları sahne ile kazınmıştı. Filmde
Calvero ile depresyonun eşiğindeki
balerin Threza ( Claire Bloom) hayatlarına
umut ve anlam katmak için birbirlerine
sarılırlar. Charles Chaplin’in klasikleri
arasına girmiş filmi, ününü yitirmiş bir
müzikal komedyeninin, hayata dair
umudunu yitirmiş bir balerine yeniden
ümit ve güven aşılamasını beyaz perdeye
taşıyor.
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Kitap Önerisi
ASLANLI YOL
Yazar : Sunay Akın Yayınevi : Kara karga
Taksim Meydanı’nın simgesi Cumhuriyet Anıtı’nın yapımı için
Roma’ya gönderilen 21 yaşında bir genç kadın Sabiha Ziya, kültür
ve sanatın gelişimi için yaptıklarıyla bir döneme adını altın harflerle
yazdırmış Hasan Ali Yücel’in “bir çocuk olarak” portresi, karikatürist
Altan Erbulak’ın henüz çocukken Mustafa Kemal’le karşılaşma anları,
Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun çocukluğunda kendine
çizdiği yol, Türkiye’nin ilk kadın tiyatrocusu Afife Jale, savaş sırasında
insanlara umut veren Çalıkuşu ve çok daha fazlası Sunay Akın’ın
etkileyici anlatımıyla Aslanlı Yol’da kendine yer buluyor.
İşgale, adaletsizliğe, haksızlığa karşı bağımsızlığı, kardeşliği ve barışı savunan; aydınlanma
tarihimizin cesur ve güzel yüreklerini, usta hikâye anlatıcısı Sunay Akın’ın kaleminden
okuyacaksınız.
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Müzik Önerisi
Leonard Cohen - Thanks For The Dance
3 yıl önce hayata veda eden Kanadalı müzisyen Leonard Cohen’in
daha önce hiç duyulmamış eserlerinden oluşan “Thanks for the
Dance” adlı albüm, Sony Music Entertainment etiketiyle yayımlandı.
Cohen’in oğlu Adam Cohen’in yapımcılığını üstlendiği albüme Beck,
Arcade Fire grubundan Richard Reed Parry ve Damien Rice gibi indie
müziğin önemli temsilcileri de katkıda bulundu.
Cohen ile uzun yıllar birlikte müzik yapan Javier Mas’ın, albüm
kayıtlarında Cohen’e ait gitarı kullandığı belirtildi.
Thanks for the Dance albümünde yer alan şarkılar şöyle:
1 Happens to the Heart
2 Moving On
3 The Night of Santiago
4 Thanks for the Dance
5 It’s Torn
6 The Goal
7 Puppets
8 The Hills
9 Listen to the Hummingbird
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SOLDAN SAĞA
1. Mecazlı anlamında olarak Batı dillerinden literatürümüze
girmiş bulunan bir kavram - Kükürt elementinin imi 2. Saha Silahı ateşleyen parça 3. İtiraz etmeksizin uymak - Bir çoğul
eki 4. Yetersiz - Öğrenciye verilir - Arap alfabesinde bir harf 5.
İyi traﬁk 6. Kısaca yok - Daha önce bahsi geçen şiir - Alfabedeki
son harﬁn bir başka okunuşu 7. Kısaca averaj - Kısaca
Kolluk Kuvveti - Zamanında Enver Paşa tarafından kurulan
gizli teşkilatın simgesi 8. Bir erkek adı - Gaye 9. Üstün zıddı
- Atılgan - Uzaklık anlatır 10. Bir nota - Anadolu şivesiyle işte
burada anlamında bir sözcük - Kehle 11. Ayası olmayan - Güç
12. Sevgili - Telefon sözü 13. Baba bal değil - İhsas etme, dolaylı
olarak anlatma 14. Yaşlı - Kısaca milimetre - Bir bağlaç.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Bir ilimiz - Ele avuca sığmaz çocuk 2. Yabancı - Ovma işi
yapan 3. Yeni ihdas edilen bir kuruluşun kısa adı - Kısaca rulet
- Merhum Özal tarafından kurulan siyasi partinin adı 4. Seçme
parçaları içeren kitap - Sinirli 5. Yemek - Acem lisanıyla narın
şahı 6. Orjinal - Bir müzik türü 7. Belagatli olarak anlamında bir
ifade 8. Terbiyesi bozuk - Bir azeri enstrümanı - Rütbesiz asker
- Elemli 9. Su geçirmez toprak - Kısaca emar - Bir element 10.
Matik türünden büyüleyici özellik - Bir renk 11. Milli içkimizin adı
- Yas

