


ARABESK müziğin güçlü sesi Hakan
Altun, Jolly Joker Vadistanbul sahne-
sinde muhteşem bir konsere imza attı.

Sevilen şarkısı "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyo-
rum" şarkısı ile hayranlarını karşısına çıkan Hakan
Altun, söylediği romantik şarkılara konserinin ilk
bölümünde duygusal rüzgarlar estirdi. Konserinin
ikinci bölümüne hareketli şarkılar ile başlayan başa-
rılı sanatçı, ''Hemen her konserimde alkışlayanlara
aşk, sağlık, yüz binlerce dolar ve euro gibi şeyler te-
menni ediyorum. Umarım bir gün biri çıkıp kar-
şıma ''Hakan Abi ben zengin oldum'' der. Bu kadar
temenni boşa gitsin istemem.'' sözleri ile etkinlik
alanını dolduran yüzlerce kişiyi tebessüm ettirdi.
Ardından konuşmasına devam eden Altun, "Aşk
dünyanın belkide en güzel duygusu. Lakin biz in-
sanlar bazen o güzel duyguyu da bir şekilde kirlete-
biliyoruz. Nasıl ki aşk dünyanın en güzel
duygusuysa, ihanette dünyanın en kötü davranışla-
rından biri. Aşka ihanet edenler asla cezasız kal-
maz. Bunu asla unutmayın." diyerek "Aşk Lütfen
Gel" şarkısını okudu. Tezahüratlarla söylediYaklaşık
üç saat süren ve aralarında ünlü oyuncu Celil Nal-
kaçan ve iş adamı Murat Aksu gibi isimlerinde ol-
duğu yaklaşık bin kişilik kalabalık bir kitlenin
izlediği konserinin veda şarkısı olarak başlangıçta
söylediği "Telefonun Başında" şarkısını tekrar ses-
lendiren Hakan Altun, tezahüratlar eşliğinde 
sahnesini noktaladı.

Akut sinüzit, belirtileri 3 aydan daha
az sürede tamamen düzelebilen
çoğu zaman virüslerin neden ol-

duğu bir hastalıktır. Akut sinüzitlerin teda-
visinde özellikle doğru ve akılcı antibiyotik
kullanımı önemlidir. Bu yüzden mutlaka
doktorun önerdiği antibiyotikler kullanıl-
malıdır. Tuzlu su spreyleri ile akıntıların kı-
vamı yumuşatılabilir, ayrıca evde istirahatin
de tedavide önemli bir seçenek olduğu
unutulmamalıdır.

Belirtileri uzun sürer

Kronik sinüzitte belirtiler 3 aydan uzun

sürer. Çocuk, yılda 4-6 kez sinüzit atağı ya-
şıyorsa mutlaka alerji ve geniz eti açısından
kulak burun boğaz muayenesi yapılarak
değerlendirilmelidir. Çocuk sinüzitlerinde
özellikle erken teşhis ve uygun bir ilaç teda-
visi ile çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Sinüzitin belirtileri önemsenmeli

ÜÇocukta aşağıdaki belirtilerden birkaçı
varsa, mutlaka bir kulak burun boğaz uz-
manına başvurulmalıdır.
ÜGeceleri veya sabaha karşı ortaya çıkan
inatçı öksürük,
ÜSarı-yeşil renkli koyu kıvamlı burun

akıntısı,
ÜGöz çevresinde basınç hissi,
ÜNefeste kötü koku,
Koku alma bozukluğu,
ÜMide bulantısı ve kusma,
Ü10-14 günden fazla süren soğuk algınlığı
(nezle/grip), bazen hafif ateş yükselmesi,
ÜBurun tıkanıklığı ve horlama,
ÜGeniz akıntısı ile birlikte bazen boğazda
yanma,
ÜDavranış değişiklikleri,
ÜGeçmeyen baş ağrısı (özellikle 6 yaş
sonrası)
ÜYorgunluk ve halsizlik

Doğru teşhis doğru muayene

Hastanın kulak burun boğaz muayenesine
başlamadan önce detaylı şekilde aile öy-
küsü, alerjik hikayesi ve olası risk faktörleri
sorgulanmalıdır. Endoskopik muayeneden
sonra gerekirse görüntüleme yöntemlerine
başvurulmalıdır. Çocuk sinüzitlerinin tanı-
sında sinüsleri mutlaka radyolojik olarak
görmek gerekirse, başvurulacak görüntü-
leme yöntemi bilgisayarlı sinüs tomografisi
olmalıdır. Ancak tomografi çocuklarda zo-
runlu olmadıkça kullanılmamalıdır.
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B ir insan diğerine aşık olmakla birlikte
onu gözünde büyütür, olması gereken
de odur zaten. Fakat az sonra onu bü-

yüttükçe kendisinin küçüldüğünü hissederek,
onunla kendi arasında kıyas yapmaya başlar ve
aşağılık kompleksine girmeye başlar. Komplek-
sin nedeni onu gözünde büyütmek olsa da ikinci
bir neden daha vardır, aşık olarak ona bağımlı
da olmuştur. Ruhun özgürlüğü bağımlılığı sev-
mez ve hemen zihinsel bir yorum çıkar ortaya;
"ben ona bağımlı olmamalıyım" Fakat bir yan-
dan yandan da ona olan aşkı vardır.Bu aşk,
yani maşukun aşık olan kişiyi iyi hissettirmesi
durumu vardır, o kişi vaz geçilmezi olmuştur.
Yani kaybetme korkusu ortaya çıkar. Kişi kar-

şısındakini yükselttiği kadar kendisini de yük-
seltmek zorunda kalır çünkü aşağılık komplek-
siyle baş edemez. Ego bu şekilde harekete
geçer. Öte yandan kaybetme korkusu da hare-
kete geçmiştir. Kişinin bir yandan egosu hare-
kete geçer öte yandan iyi hissetme, onaylanma,
sevilme ve heyecan duyguları da vardır. Her iki
uç duygu da zirvede ve
çatışmahalindedir.Erkek ya da kadın kaybetme
korkusunu aşmak için cinsellikle birlikte diğe-
rine sahip olacağını düşünür. Sonrasında birbir-
lerinden karşılıklı garantiler beklerler.
Bahsedilen süreç, genellikle ortalama kişilikle-
rin birinci ya da ikinci aşklarıdır. Sonraki aşk-
larda bazı kişilikler artık aşk acısını yaşadığı,

bildiği için ruhlarını diğerine teslim edemezler.
Bu kişiliklerin korkuları da öfkeleri de fazlala-
şır.Artık bu tip kişiliklerin ruhlarına ulaşma
imkanı neredeyse hiç yoktur. Bu kişilikler gü-
venli alanda kalmayı tercih edeceklerdir. Bir
kısmı aşkı yükseltmek için evlilik isteyecektir,
diğer kısmının ise kötü bir evlilik ya da bo-
şanma deneyimi vardır, o alana hiç girmek iste-
meyecektir. Buraya kadar bahsettiğim benim
bu ülkede gördüğüm sıradan varlıkların, korku

dolu sıradan aşkları.Eğer ki gerçek bir aşk ya-
şamak istiyorsanız korkularınızın üzerine git-
melisiniz. Korku, cümlelerle birlikte gelir.
Duygu ve düşüncelerinizi gözlemleyin. Bu şe-
kilde kolayca neden korktuğunuzu bulacak ve
onun üstesinden kolayca geleceksiniz ve bu şe-
kilde kolayca aşık olarak, aşkın kendisi olacak-
sınız. Aşkın kendisi olmak, hiç olmak ve
hakikate ulaşmak demektir.Ve elbette korku ve
egolar dönüşürken acı yaşayacaksınız. Fakat
bu acıları sadece bir kez yaşayacaksınız. Bu-
güne kadar yolu ve tekniği bilmediğiniz için de-
falarca acı yaşadınız. Tekniğin detaylarına
girmek istemiyorum ama üstten dahi anlatsam,
anlamak isteyen kolayca anlayacak ve uygula-
yacaktır. Duygu olarak ne zaman bir korku du-
yarsanız, korku cümlesini fark edin ve onu
cevaplayın.Cümleler ve cevapları genel olarak

şu şekilde; "Ya beni terk ederse?", "Ederse etsin
mutlu olsun aşkım benim", "Ya başkasınla sevi-
şiyorsa?", "Sevişiyorsa sevişiyordur, mutlu olsun
aşkım benim", "Ya canımı yakarsa?", Yaksın,
kurban olurum aşkıma ben." Bu sözleri duygu
dönüşene kadar her gün sürekli söyleyin. 3-6
hafta arasında gerçekten kalbinize ulaşmak,
dönüşmek istiyorsanız dönüşeceksiniz. Dönüşe-
miyorsanız bilinçaltına fark etmek istemediği-
niz başka bir ego, korku ya da istek vardır,
bunu da ancak benimle yüzyüze görüşerek çö-
zebilirsiniz. Aşkın kendisi olduktan sonra ya-
şamdaki hiç bir şeyden acı, öfke, üzüntü
duymaz hale gelirsiniz.O günden sonra aşkı
korkusuzca, en derin ve en ilahi şekliyle yaşar-
sınız. Bu hal sürekli bir orgazm halidir, hem de
hayatınızda biri olsa da olmasa da. Fakat cin-
selliğin gerekli olduğunu bilmelisiniz.

Sıradan aşk ve aşık olmak

Fatih Mah.Cengiz Topel Cad. No:35 Büyükçekmece

Tel: 0212 881 11 17
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dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:
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Çocuk sinüzitleri, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İlaç tedavisiyle

iyileşebildiği gibi çok ağır bir tabloda çocuklarda körlük ya da menenjitle de
sonuçlanabiliyor.Tam bir burun tıkanıklığı, şiddetli bir baş ağrısı veya işitme kaybı
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Löseminin belirtileri nelerdir?
2 – 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Pediatrik
Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Tanyeli, löseminin 10 önemli belirtisi hakkında bilgi verdi ve ailelere uyarılarda bulundu

1.Kansızlık: Löseminin ilk bul-
gularından biri kansızlıktır. Çocu-
ğun renginin giderek soluklaşması

ve halsizlik şikayetleri kansızlığın ilk belirtileri
arasında yer alır. Kemik iliğindeki kırmızı kü-
relerin azalması ile kansızlık gelişir. Doğum-
dan sonraki altı ay ile bir yaş arası dönemde
fizyolojik anemi yaşanabilir ancak kansızlık
asla normal bir durum olarak kabul edilme-
meli ve mutlaka doktora gidilmelidir. Her yaş
grubuna göre belirli hemoglobin değerleri
vardır ve bu değerlerin altında olması her
zaman anormal olarak değerlendirilmelidir.
Toplumda en fazla demir eksikliği kansızlığa
neden olur. Lösemi de sıklıkla bu nedenle fark
edilememektedir. Demir eksikliği tedavisi ile
teşhisi daha geç konulan lösemi hastası sayısı
azımsanmayacak orandadır. Bu nedenle te-
daviye cevap vermeyen kansızlığın olan ço-
cukların mutlaka iyi araştırılması gereklidir.

2.Ateş: Akut miyeloid lösemide (AML) inatçı
yüksek ateş görülür. Lösemide ateş görülme-
sinin nedeni; lösemik hücrelerin kemik iliğini
infiltre etmesine bağlı olarak kemik iliğindeki
normal vücudun savunma sistemi olan beyaz
kürelerin baskılanarak azalmasına bağlı ola-
rak gelişen enfeksiyonlardır. 37-38 ya da 39-
40 dereye yakın ateş şikayetiyle hastaneye
getirilen çocuklarda çoğu zaman ateşin ne-
deni net olarak saptanamamaktadır. Hastada
eğer aynı dönemde, akciğer, kulak ya da üst
solunum yolu enfeksiyonu varsa bunlarla ateş
izah edilebilir. Ancak lösemi varlığında tedavi 

rağmen ateş şikayeti devam eder. 2 haftadan
daha uzun süren ve sebebi bulunamayan ateş
şikayeti olan hastalarda mutlaka maliyn has-
talık yönünden hasta araştırılmalıdır.

3.Halsizlik: Kansızlığın bir devamı olarak
halsizlik görülür. Genel bir hastalık hali olarak
çocuklarda metabolizma da bozulduğu için
iştahsızlık ve halsizlik olabilir. Halsizlik ço-
cuğu yatağa bağlar ve hasta yataktan çıkmaz
istemez.

4.Kilo kaybı: İştahsızlığa bağlı olarak kilo
kaybı gelişir. Kilo kaybının nedeni; lösemik
hücrelerden salınan sitokinlerin iştah merke-
zini etkileyerek iştahsızlık yapmasından kay-
naklanır. Çocuğun son 6 ayda yüzde 10’dan
fazla kilo kaybına uğraması halinde mutlaka
araştırılmalıdır.

5.Vücutta morluk: Çocuklar aşırı hareketli-
dir. Bazen dikkatsizce elini ya da ayağını sert
bir yere çarpabilir ve bu vü-
cutta morluk oluşumuna
neden olabilir. Özellikle 2-5
yaş arası dönemde vücutta
morluklara daha sık rastlan-
maktadır. İnatçı ve vücuttan
uzun sürede geçmeyen, özel-
likle de çocuğun çarpamaya-
cağı bölgelerde; sırtta ve
boyunda ortaya çıkan morluk-
lar olması durumunda dikkatli
olmakta fayda var. Morluklar,
kemik iliğinin lösemik hücreler

tarafından tutulmasına bağlı olarak trombo-
sitlerin ana hücrelerinin baskılanmasından
kaynaklanır. Hastalık devam ettiği sürece bir
kaç gün içerisinde vücudun farklı bölgelerinde
morluklar oluşmaya devam eder.

6.Kemik ağrısı: Çocukların kol, bacak, kalça
kemiği gibi vücudunun her bölgesinde ağrı
olabilir. Bu yüzden sıklıkla romatizma hastalı-
ğıyla karıştırılır. Uzun süre yanlışlıkla roma-
tizma tedavisi görüp daha sonra lösemi tanısı
alan hastalar az değildir. Uzayan eklem ağrı-
larında mutlaka bir kan tahlili yapılarak lö-
semi varlığı sorgulanmalıdır. Özellikle kemik
ağrısına eşlik eden kansızlık ve kilo kaybı da
varsa testler asla ihmal edilmemelidir. Küçük
çocuklarda ağrı şikayetlerini dile getirmese
bile aile eğer topallama ya da aksama varsa,
ağrılı bölge üzerine basamıyorsa ya da gece
uyurken o bölgenin üzerine yattığında ağlaya-
rak kalkıyorsa dikkatli olunmalıdır.

7.Kanamalar: Kanamalar mutlaka önem-
senmelidir. Gece hiçbir şikayeti olmadan
yatan bir çocuk özellikle AML varsa sabah
ciddi kanama ile uyanabilir. Boğazdan gelen
ve ağızda biriken kanamalar olabilir. Bazen
daha az kanama bulguları olabilir. Burun
kanaması, dışkıda kanama, siyah dışkılama
ve diş eti kanamalarına dikkat edilmelidir.
Diş etinde sıklıkla birden bire kanama olabi-
leceği gibi diş fırçalama esnasında da çok
daha şiddetli bir hal alabilir.

8.Bezeler: Vücudun hemen hemen her böl-
gesinde lenf bezleri vardır. Tüm lösemili ço-
cuklarda servikal, koltuk altı, kasık olmak
üzere her yerdeki bezeler büyüyebilir. Batın
içerisindeki bezeler büyüyünce karın ağrısı
yapabilir. Mediatinal kanamalar nefes darlı-
ğına sebep olabilir.

9.Karaciğer büyümesi: Karaciğer büyü-
mesinde karın bölgesinde şişlik olur. Nor-
malde de çocuğa bakıldığında
kaburgalarının altında karaciğer ya da dalak
bir şişlik halinde ele gelebilir. Bu şişlik özel-
likle uykuda ya da banyo yaptırılırken fark
edilebilir. Ayrıca karaciğer çok büyüdüğü
zaman karın ağrı şikayetlerine yol açabilir.

10.Dalak büyümesi: Vücudun sol tara-
fında bir kitle ele geliyorsa ilk akla dalak bü-
yüklüğü gelmelidir. KML denilen lösemi
tipinde dalak çok büyür. Bu da o bölgede
ciddi bir ağrı şikayetine yol açar. 
HABER MERKEZİ
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