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UYGARLIK
HASTALIKLARI
Bir arkadaﬂ toplant›s› gecesinde, saatler ilerledikçe gözleri rahats›z olanlar›n lenslerini ç›karmak üzere birer birer banyoya yönelmesiyle birlikte,
farkettik ki aram›zda yaln›zca bir kiﬂinin gözleri bozuk de¤il. “Ne kadar da
çürük bir nesiliz!” diye iﬂi ﬂakaya vurmak bir yana, gecenin geri kalan›n›n
konusu tamamen bu oldu. Bu konuﬂmalar s›ras›nda da, bizim küçük (!) toplant›m›zda bile 6 kiﬂiden yaln›zca 1 kiﬂinin gözlerinin sa¤lam olmas›n›n d›ﬂ›nda, hemen hepimizin bir ﬂeylere allerjisi oldu¤u, ço¤umuzun çok ciddi olmasa da mide ya da kalp rahats›zl›klar› oldu¤u, hiçbirimizin diﬂlerinin tamamen sa¤lam olmad›¤› ve iﬂin ilginç yan›, anne-babalar›m›zda bu tip hastal›klar›n çok daha az görüldü¤ü
ortaya ç›kt›. Yanl›ﬂ m› beslendik? Zaman›nda aﬂ›lar›m›z› m›
olmad›k? Hay›r, aksine hepimiz son derece bol beslenmiﬂ,
aﬂ›lar›m›z› zaman›nda olmuﬂ
ve hatta büyüme dönemimiz
boyunca vitaminlere ve nefret
etti¤imiz bal›k ya¤lar›na bo¤ulmuﬂtuk. Peki o zaman ne
olmuﬂtu da 25-26 yaﬂlar›nda
olmam›za karﬂ›n böyle sa¤l›k
sorunlar›m›z olmuﬂtu?
Günümüzden 40-50 y›l önce, çocuklar ç›plak ayakla etrafta koﬂuﬂturur, bütün gün
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güneﬂin alt›nda sokakta oynar, topraklara bulan›p yuvarlan›r, a¤açlara t›rman›p dal›ndan meyveler kopar›r ve y›kamaya bile özen göstermeden o
meyveleri yerdi.
ﬁimdiyse çocuklar, sokakta hasta
olacaklar› bahanesiyle evden d›ﬂar› ç›kar›lm›yor. Hormonlu ve ya¤l› g›dalara
ek olarak bir dolu vitaminle takviye
edilen ö¤ünlerle beslenip, hareketten
uzak bir ﬂekilde büyüyorlar. Arkadaﬂlar›yla güneﬂin alt›nda koﬂturmak ve
a¤açlara ç›kmak bir yana, acaba günümüzün çocuklar› güneﬂin alt›nda yar›m saat dolaﬂt›klar›nda baﬂlar›na güneﬂ mi geçer? Ya da a¤aca t›rmanmaya
çal›ﬂt›klar›nda düﬂüp bacaklar›n› m› k›rarlar? Elimizden geldi¤i kadar “hij-

yen” koﬂullar› alt›nda yetiﬂtirdi¤imiz
çocuklar›m›z›n acaba ba¤›ﬂ›kl›k sistemlerini fark›nda olmadan sabote mi ediyoruz? Eve kapan›p tüm zamanlar›n›
bilgisayar oyunlar› ve televizyon karﬂ›s›nda geçirerek insanlardan uzak büyüyen çocuklar›m›z, ileride insan iliﬂkilerinde yeterince baﬂar›l› olabilecekler
mi?
Bilim ve teknoloji, insanl›¤›n baz›
sorunlar›n› çözerken, yeni sorunlar ortaya ç›kar›yor. Bakterileri öldürmek
için antibiyotikler yapt›k, ama bakteriler bu antibiyotiklerle savaﬂabilmek
için mutasyonlar geçirdiler. ‹ﬂ öyle bir
noktaya geldi ki, geçti¤imiz y›l Tayvan’da, tüm ilaçlara karﬂ› dayan›kl›
olan bir bakteri keﬂfedildi. Karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz hastal›klar,
benzer nedenlerden ötürü
sürekli olarak bir evrim geçiriyor. Zaten geliﬂmesine
yeterince olanak tan›mad›¤›m›z do¤al ba¤›ﬂ›kl›k sistemimiz de, bu evrim karﬂ›s›nda çaresiz kal›yor.
Termodinami¤in ikinci
yasas›; çevremizde geliﬂen
tüm olaylar›n sonucunda,
kullan›labilir ya da yararl›
enerjinin azalarak, kullan›lamayan düzensiz enerjinin
(entropinin) artt›¤›n›, bunun da sonuçta evrenin bü-
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tününde kaosun art›ﬂ›na neden oldu¤unu önerir. Bunu do¤rularcas›na; insan›n mutlak hakimiyet iste¤iyle sürekli tahrip etti¤i do¤a, ozon tabakas›n›n hasar görmesi, sera etkisi, hava ve
su kirlili¤indeki art›ﬂ, toprak kalitesindeki bozulma, do¤all›ktan uzak besinler, gün geçtikçe a¤›rlaﬂan iﬂ ve yaﬂam
koﬂullar› nedeniyle, say›lar› devaml›
olarak artan yeni hastal›klar ortaya ç›k›yor. Kökenleri bu nedenlere dayanan kanser, stres, kalp, cilt ve solunum
hastal›klar›, ast›m, çeﬂitli allerjiler ve
psikolojik hastal›klar, uygarl›¤›n insanl›¤a "hediyeleri" olarak kabul ediliyor.
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (WHO) kay›tlar›na göre, dünya çap›ndaki ölümlerin %60’a yak›n bir k›sm›n›n nedeni,
kalp-damar rahats›zl›klar›, obezite ve
diyabet (ﬂeker) baﬂta olmak üzere “uygarl›k hastal›klar›”. Bu durumda iyileﬂme sa¤layabilmek için uzmanlar, daha
düﬂük kalorili besinler, daha az tuz,
daha fazla sebze ve meyve içeren bir
diyet öneriyorlar. Tabii ki düzenli fiziksel egzersiz de, olmazsa olmazlar aras›nda.
Biyologlar›n bir k›sm›, t›p bilimindeki geliﬂmelerin, insan türü üzerindeki
do¤al seçilim etkisini ortadan kald›rd›¤› görüﬂündeler. Hastal›klar›n, bedensel ve zihinsel özürlerin, çevre koﬂullar›na uyumda yetersizlik ve üreme baﬂar›s›nda düﬂüklük nedeni olarak görüldü¤ü do¤ada, böyle bireyler do¤al
seçilime yenik düﬂüyorlar ve bu olumsuz özellikler de türlerin gen havuzlar›na yerleﬂemeden silinip gidiyor. Ancak, modern t›p art›k hemen her türlü
hastal›¤a ya da yetersizli¤e karﬂ› çözüm bulabiliyor. Ama insano¤lunun
kendi kendisiyle verdi¤i bu savaﬂ, gerçekten bir çözüm yolu mu? Belki de,
hastal›klar› sonradan tedavi etmek yerine, bunlar›n ortaya ç›k›ﬂ nedenleriyle
savaﬂmam›z gerekiyor.
Eskiden nadiren görülen baz› çocuk hastal›klar›, ﬂimdi adeta birer birer
ﬂaha kalk›yor. Sa¤l›k Bürosu istatistiklerine göre, çocuk ölümlerinin nedenleri aras›nda, kazalardan sonra ikinci
s›ray› kanser ve konjenital (do¤uﬂtan
gelen) hastal›klar al›yor. Allerjiler, obezite, ast›m ve psikolojik rahats›zl›klar
gibi öldürücü olmayan di¤er hastal›klar da, anne-babalar›n baﬂ›n› gün geçtikçe daha fazla a¤r›t›yor. Hava kirlili¤i ile do¤rudan iliﬂkisi olan solunum
yollar› rahats›zl›klar› ve ast›m gibi al-

lerjik hastal›klar›n çocuklarda görülme oran›, dehﬂete düﬂürücü ölçüde
yüksek.
Motorlu taﬂ›tlar›n ve fabrikalar›n d›ﬂ›nda, hava kirlili¤inin ilk anda akl›m›za gelmeyen baﬂka gizli suçlular› da
var. Restoranlar, kuru temizleyiciler ve
oteller gibi sabit mekanlar da, kapkara
dumanlar püskürtmüyor olmalar›na
karﬂ›n, havaya verdikleri organik çözücüler ve ya¤l› dumanlarla kirlili¤e hat›r› say›l›r derecede katk›da bulunuyorlar. Çeﬂitli üniversitelerin t›p bölümlerince yap›lan araﬂt›rmalar, yüksek miktarlarda sülfür dioksit, nitrojen oksitleri ve ozon gazlar›na maruz kalan çocuklar›n, 3 yaﬂ civar›nda ast›m hastas›
olmalar› olas›l›¤›n›n çok yükseldi¤ini
gösteriyor.
Allerjilerin tek nedeni, tabii ki hava
kirlili¤i de¤il. Daha modern bir sosyal
yaﬂam, daha “modernleﬂtirilmiﬂ” besinlerin hayat›m›za girmesi anlam›na da

geliyor. Ya¤ ve protein içeri¤i zenginleﬂtirilmiﬂ, daha yüksek kalori içeren
besinler, anne sütünün yerini alan
inek sütü ve ticari bebek mamalar›,
metabolizma hastal›klar›n›n yan›nda,
allerjiler baﬂta olmak üzere çeﬂitli cilt
hastal›klar›na da davetiye ç›kar›yor.
Beslenme uzmanlar›, vücudumuzu
asit oluﬂturucu yiyecek ve içeceklerle
doldurdu¤umuz görüﬂündeler. Ö¤ünlerimizde yer alan birçok besinin metabolik son ürünleri, d›ﬂar› at›lamad›klar›nda çeﬂitli asitlere dönüﬂtürülüyorlar. Vücudumuz, dokular› bu asitlerin olumsuz etkilerinden koruyabilmek için, onlardan kurtulmaya çal›ﬂ›yor. D›ﬂar› atamad›klar›n›ysa, çözünmesi zor tuzlar haline getirerek, bunlar› yaﬂamsal önemi yüksek olan organlardan uzak yerlere depoluyor. Yani,
kol ve bacaklar›m›za, boyun ve omuz
bölgesine, ya da bel bölgemize. Bu sert
tuzlar da, selüloit, böbrek ya da safra
taﬂlar›na, romatizma, artrit (eklem yang›s›) ya da baﬂ a¤r›s› gibi rahats›zl›klara yol açabiliyor. Vücutta gere¤inden
fazla asit varl›¤›n›n, kalp ve damar hastal›klar›na bile neden olabilece¤i biliniyor. Yine modern yaﬂant›yla birlikte tüketimi artan alkol ve sigara gibi maddeler de, vücudumuzun vitamin ve mineral depolar›n› tüketiyor.
Evlerimizde ve iﬂyerlerimizde saatlerimizi geçirdi¤imiz ortamlar› da
unutmamak laz›m. Hava kirlili¤inden
ve d›ﬂar›daki gürültüden korunmak
için s›ms›k›ya kapatt›¤›m›z pencereler,
temizlemesi zor hammaddelerden üretilen duvardan duvara hal›lar, koltukMart 2005
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lar ve perdeler, allerjilere neden olan
bakterilerin geliﬂmesi ve ço¤almas›
için son derece uygun ortamlar yarat›yor. Hal›lar›m›z akarlara ev sahipli¤i
yaparken, kontrplak mobilyalar havaya formaldehit yay›yor, televizyonlar,
bilgisayarlar ve cep telefonlar› da radyasyon... Çal›ﬂma ortamlar›m›zda bütün gün bilgisayar ekranlar› karﬂ›s›nda
oluﬂumuzun yan›nda, hareketsiz geçirdi¤imiz onca saat, ortopedik sorunlara, omurga, eklem ve kas rahats›zl›klar›na yol aç›yor. Yo¤un iﬂ temposunun
yaratt›¤› stresin konusunu bile açmaya
gerek yok.
Yaz›n›n en baﬂ›nda da de¤inildi¤i
üzere, kentleﬂmenin etkilerinden biri
de gerçekten gözlerimiz üzerinde. Yap›lan araﬂt›rmalarda, göz hastal›klar›n›n, uygarl›k düzeyinin art›ﬂ›yla do¤ru
orant›l› olarak artt›¤›n›n ortaya ç›kmas› hiç de ﬂaﬂ›rt›c› bir sonuç de¤il. An-

Biraz Sessizlik!
Gürültü kirlili¤inin insan nüfusu üzerindeki
etkileri konusunda uzun zamand›r çal›ﬂmalar yap›l›yor. ‹lk akla gelenlerden biri, tabii ki uyku
düzensizliklerine ve dolay›s›yla da uzun vadede
psikolojik kökeni olan (psikosomatik) fiziksel rahats›zl›klara neden oluﬂu. Dünyan›n en kalabal›k
ﬂehirlerden biri olan Prag’da, 300’er kiﬂiden
oluﬂan gruplar üzerine yap›lan incelemede de,
uygulaman›n yap›ld›¤› bölgelerdeki gürültü düzeyiyle do¤ru orant›l› olarak “uygarl›k hastal›klar›” olarak tan›mlanan hastal›klarda belirgin bir
art›ﬂ kaydedilmiﬂ. Özellikle baﬂ a¤r›s›, yüksek
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cak, göz bozukluklar›n›n baﬂlad›¤› yaﬂ
grubunun ilkokul öncesi döneme çekilmiﬂ olmas› endiﬂe verici. Televizyon
ve bilgisayar gibi teknoloji ürünlerinin
gözlerimizi çok yormas›n›n yan›nda,
vücutlar›m›z›n gere¤inden fazla dinleniyor olmas› da ayr› bir sorun. Art›k
her ﬂeyin bir uzaktan kumandas› var,
iki kat için bile merdiven yerine asansörü tercih eder olduk, on dakikal›k

tansiyon, sürekli yorgunluk hissi ve nevroz gibi
rahats›zl›klar, listenin en baﬂlar›nda yer al›yor.
Uygulaman›n yürütüldü¤ü “sessiz” olarak tan›mlanan bölgelerde al›nan ortalama gürültü düzeyi gündüz boyunca 45 dB (desibel) ve gece boyunca da 39 dB iken, kalabal›k ve gürültülü bölgelerde bu düzeyler gündüz boyunca 75 dB, gece boyuncaysa 70 dB olarak ölçülmüﬂ. Uzun süreyle maruz kal›nd›¤›nda, ciddi iﬂitme sorunlar›na yol açabilen alt düzeyin 90 dB oldu¤unu düﬂünürsek, kalabal›k ve hareketli bölgelerde
neredeyse 2 kat artarak 75 dB’e varan gürültü
düzeyinin, insanlar üzerindeki etkilerinin ciddi
boyutta olaca¤›, su götürmez bir gerçek.

bir mesafe için bile arabalar›m›za biniyoruz. K›sacas›, daha az hareket etmek
ve vücutlar›m›z› tembelli¤e al›ﬂt›rmak
için elimizden geleni yap›yoruz.
Sosyal yaﬂam›m›z›n psikolojimiz
üzerine etkileriyse, okul y›llar›m›zda
baﬂl›yor. Anne-babalar, çocuklar›na,
okullar›nda baﬂar›l› olmalar›n› ve grup
içinde göz doldurmalar›n› ö¤ütlüyor.
E¤itim sistemi, birlikte çal›ﬂmay› de¤il,
rekabetçi olmay› ö¤retiyor. Ailelerinin
ve toplumun bask›s›n› üzerinde hisseden çocuklarda da, do¤al olarak psikolojik kökenli birçok hastal›k ortaya ç›k›yor. Anne-babalar›n çocuklar›n›n rahatlamas› amac›yla ald›rd›klar› müzik
dersleri bile, ço¤u zaman yaln›zca “ilave bir bask› kayna¤›” olmaktan öteye
gidemiyor. Rekabet, yaﬂam›m›z›n her
parças›nda yer al›yor. Kitapç›larda bile
raflar “Baﬂar›l› Olman›n 50 Alt›n Kural›”, “40’›ndan Önce Zengin Olman›n
Yollar›” ya da “Rekabeti Kazanman›n
Anahtar›” gibi adlar› olan kitaplarla
dolup taﬂ›yor. Neden biraz durup soluklanm›yoruz? Derin bir nefes alal›m,
pencerelerimizi açal›m, güneﬂi ve oksijeni içeri alal›m, b›rakal›m çocuklar›m›z a¤açlara t›rmans›nlar, b›rakal›m
birazc›k toprak pisletsin onlar›, bizler
de zamanla yar›ﬂaca¤›m›za, biraz olsun insan olman›n tad›n› ç›karal›m.
Deniz Candaﬂ
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