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Busenin Zarar› ve Buse Aleyhine Çal›flmalar
A¤›z Temizli¤i ve Antiseptik Sular
Bayram! Büyük ve küçük herkesin büyük
bir sevinçle akrabas›n›, ahbab›n› kucaklayarak
tebrik etti¤i bir flenlik günü. Süslü elbiselerini
giymifl, kokular sürünmüfl yavrucaklar büyüklerinin ellerini öpecekler. Büyükler onlar›n penbe
yanaklar›na safiyetle bir muhabbet busesi b›rakacaklar. Hediyeler al›n›p verildi¤i kadar da
buseler de¤ifl tokufl edilecek.
Buse! O tatl› muhabbet belirtisi flimdiye kadar nice flairlerin, ne kadar ediplerin konusu olmufl ne güzel fliirlerle de¤eri yükseltilmifltir.
Lakin yak›nda Jan Pisihari isminde birisi ortaya ç›k›p a¤z›m›z›n tabii halinde pek zararl›
mikroplardan birço¤unu ihtiva etti¤ini ortaya
koymufl ve buse ile pek kolayca mikroplar›n
a¤›zdan baflka birine bulaflt›¤›n› iddia ederek
a¤z›m›z›n tad›n› kaç›rm›fl ve birçok konferans›nda buse meselesini tetkik edip katiyyen aleyhinde durmufltur.
Amerika’da bu zat›n iddialar› üzerine buse
aleyhine bir komite teflekkül ederek katiyyen
öpmekten ve öpüflmekten uzak durmaya karar
vermifllerdir. Bu hesabca, konuflma vas›tas› sayd›¤›m›z ve ö¤ündü¤ümüz lisan›m›z da a¤z›m›z›n
içinde birtak›m mikroplar› oradan oraya nakle
de bir vas›ta olmakta ve zararl› parazitleri a¤z›m›zdan baflkalar›na da bulaflt›rmaktad›r. ‹flte
a¤z›m›z›n böyle bir mikrop deposu oldu¤u keflfedildikten ve vücudumuzun her yerinden ziyade a¤z›m›zda türlü türlü zararl› maddeler oldu¤u fennin günümüzdeki geliflmeleriyle anlafl›ld›ktan sonra, Amerikal›lar içinden h›fz›s›hhaya
fevkalade riayete taraftar olanlar hemen buse
aleyhine bir komite teflkili fikrine sapm›fllard›r.
Madem ki buse k›sac›k bir zaman içinde hadsiz
hesaps›z mikroplar› aktarma etmek neticesini
has›l ediyor, buse aleyhinde durmak ak›ls›zca
görünmez. Münasebet düfltükçe söyleniyor: Fen
terakki edip hakikat meydana ç›kt›kça hayalleri
besleyen fikirler sona eriyor, flairane hayaller
kalm›yor. Evet, “Fenni ve s›nai ilerlemeler letafet kaç›r›yor” diyenler de vard›r. Bir mahbûbenin gîsû-yi dil-ârâs›na esîr olan âfl›k-› fleydâlar
[bir sevgilinin çekici uzun saçlar›na esir olan ç›lg›n âfl›klar] geçmifl zaman masallar›nda kal›p,
“Uzun saçlar birtak›m toz toprak k›r›nt›lar›n›
aralar›nda saklayaca¤›, bunlar da zararl› mikroplar› tafl›yaca¤› ve flu haflerata ya¤lar, kepekler de ilave olarak saçlar bir nevi süprüntülük
say›laca¤› için makbul olamaz” fikrinde bulunanlar ve fikirlerini sevgililerine karfl› söyleyenler bulunacak.
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f›ndan hofl görülmüfl olsa bile, fenni geliflmeler
zarar›n› gösterince bundan çekinmeli. Hiç olmazsa misafir efendiye evin çocuklar›n› s›ra ile
gönderip “Öp amuca beyin elini!” demek âdetini kald›rmal›. Misafir de mikroplar›n› çocuklar›n yanaklar›na dökmekten çekinmeli.
Buse aleyhine Amerikal›lar›n duruflu, Avrupa’n›n günlük fenni gazeteleri taraf›ndan hayli
münakaflaya al›nm›flt›r. Bir ‹ngiliz gazetesi de
bu münakaflalar› vesile tutarak busenin k›sa ve
faydal› tarifini yazacak zata mükafat vadederek
bir yar›flma açm›fl ve halka, as›rlarca muhafaza
etti¤i bir âdetin terkinden evvel k›sa bir tarifini
belletmek istemifltir.

Oksford Darülfünunu muallimlerinden biri
taraf›ndan gönderilen tarifi biz de nakledelim:
“Buse, a¤›z deli¤ini kuflatan adalelerin kas›lmas›ndan ibarettir.”
Neden ibaret olursa olsun zararl› imifl. Bu
halde insan kendini ya katiyyen buseden al›koymal› yahut a¤z›n› antiseptik sularla çalkamal›. A¤z›n içinin birtak›m zararl› mikroplarla
dolu oldu¤unu gösteren ilm erbab›, elbet bunlardan insan› koruma yollar›n› göstereceklerdir.
A¤z›n s›hhi kaidelere göre temizlenmesi için
en güzel usûl nedir?
Mütehass›s doktorlara, difl tabiplerine sorulursa muhtelif fikirler toplan›r. A¤z› temizlemekten maksat bir difl tozuyla o¤mak ve beyazlatmaktan ve a¤z› da birkaç defa suyla çalkamaktan ibaret de¤ildir. Maksad›m›z, mümkün
mertebe a¤z›m›zda bulunan mikroplar›n adedini azaltmak ve zararlar›n› gidermektir. Tükürükte ve difller aras›nda bulunan mikroplar bedenin idaresine zarar verecek bir hal kazanabilirler. Bunlar›n ço¤almas›na mâni olmak her vakit laz›m.
Hamburglu Doktor Ona, a¤z›n temizlenmesi
için gayet ince toz edilmifl potasyum klorit ve
bir f›rça ile o¤ulmas›n› tavsiye ediyor ve a¤›z
için en iyi antiseptik maddenin potasyum klorit-

ten ibaret oldu¤unu söylüyor. fiimdi doktorlar›n
ço¤u a¤›zda bu maddeyi kullan›yor. Difller o¤ulup temizlendikten sonra a¤›z ihtimamla ›l›k
suyla çalkanmal›. Mideye keskin bir potasyum
klorit eriyi¤ini s›kça kaç›rmak iyi de¤ildir.
Potasyum klorit a¤›z için öncelikle kuvvetli
bir antiseptik özelli¤i tafl›r. A¤›zda tükürük ve
salyalarla yemek k›r›nt›lar› vesair kokuflmufl
maddeleri uzaklaflt›rmaya yarar. Bu maddeyi
difllerin yap›flkan kirlerini gidermek için kullan›rlar. Doktor Ona bu maddeyi övmede ileriye
varmaktad›r. Hayli bir müddetten beri t›pta potosyum klorit bo¤az hastal›klar› için kullan›lmaktad›r. Bu madde, antiseptik hizmetini bademciklere, bo¤aza kadar yaymakta imifl. Bo¤macaya kuflpalaz›na karfl› da kifliyi korumaya
hizmet eder deniliyor. Potasyum klorit, sa¤lam
ve tabii halindeki bir a¤z›n guddelerini, etraf›n›
yakmazsa da fakat a¤›zda ufak bir iltihap bulsa
o anda emer ve yakar. ‹nsan a¤z›n› bu maddenin eriyi¤iyle çalkay›nca ufak tefek yara var m›,
yok mu bunu da anlar. A¤›z iltihaplar›na karfl›
en birinci devad›r.
Gliserin ve sabun ve potasyum kloritten hamur da yap›l›p difller ve a¤›z bunla da temizlenebilir.
Doktor Majino adl› zat ise a¤z›n temizli¤i
için yine potasyum klorit tavsiye ediyorsa da
buna onda iki nispetinde salol da kat›l›yor. Salol ile kar›flt›r›ld›¤› zaman a¤›z, yaln›z antiseptik bir madde ile temizlenmifl olmaz, belki bütün bo¤az hastal›klar›na ve hatta nezleye karfl›
bir korunma tedbiri de bulunmufl olaca¤› da
söylenir. Baz› kimselerde nezle bo¤az a¤r›s›yla
bafllar. Bunlar da aptal›ms› insanlar gibi, a¤›zlar›n› ekseriya aç›k tutanlar ve öteye beriye dal›p uzun müddet a¤z› aç›k olarak kalanlar, so¤uk havay› a¤›zlar›yla teneffüs ettiklerinden ihtimal nezleyi de bo¤az a¤r›s›yla kaparlar.
Bunlara da özellikle potasyum klorit ve salol kar›fl›m› tavsiye olunur. Fakat çocuklar bu
eriyik ile a¤›z y›katma¤a mecbur kalmamal›;
bunlar akl› bafl›nda becerikli insanlara gerek.Çocuk a¤z›n› y›karken çok say›da yudumu
bo¤az›ndan midesine kaç›r›r ki bu da zararl›d›r.
A¤z›n› temizlemek için çocu¤un midesini berbat etmek de iyi bir fley de¤ildir. Zaten mideyi
berbat etmekten korkulmam›fl olsa idi tedavi ilmi, ilaçlar›n›n dairesini hayli geniflletir[di].
Kaynak: Mahmud Sad›k. “Busenin zarar› ve buse aleyhine k›yam—
A¤z›n taharet ve nezafeti ve muzadd-› taaffün sular—Mesail-i
mustakbele-i fenniye”. Servet-i Fünûn 160 (24 Mart 1310) [5
Nisan 1894]: 51-53.

