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Sarı Kantaron Mucizesi
Probiyotikler
Pelargonium sidoides

“ Hiç durmadığınız sürece ne kadar yavaş ilerlediğiniz önemli değildir.”
Konfüçyüs’ün bu yol öğüdünü hatırlayalım.
Uygarlığa geçiş sürecinde harcanmış onca emek, yaşam ve zaman yok
sayılırken ve insanca, hakça yaşamanın formülleri yeniden üretilmeye
çalışılırken günümüzde kolektif düşünebilmek gerçekten de ayrıcalık
olmakta...
Bilimsel düşünce temelinde mesleki eğitimimiz, insan odaklı görev
anlayışımız ve sosyal bilinci yüksek üyelerimizle oluşan örgütlülük
geleneğimiz, 60 yıllık somut geçmişe dayalı kolektif düşünebilme ve
davranabilme ayrıcalığını sağlamakta...
Ortaklaşa düşünebilme ve davranabilme gücümüzle 60 yıla taşıdığımız
odalarımız ve birliğimizin bu yolda Konfüçyüs’ün sözünü doğrulayan,
durmaksızın ileriye doğru devam eden yaşam mücadelesinde çok
sesliliğimizi önemseyerek aydınlık yarınlara MERHABA diyoruz.
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Ecz. Gözde YÜKSEKDAĞ

Hypericum perforatum;

Sarı Kantaron Mucizesi
Günümüzde bazı bitkiler özellikle televizyon programları sayesinde fazla popüler olmakta ve gerekli gereksiz kullanımı
ciddi ölçüde artmaktadır. Bu bitkilerden biri de her derde deva denilen, birçok kullanım şekli olan kantaron otu...
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19. yüzyılda kimya bilimindeki ilerlemeler sonucu bitkilerdeki etkili bileşikler saf halde elde edilmeye başlanmış, 20. yüzyılda sentetik ve yarı sentetik
ilaç hammaddeleri bitkisel ilaçların yerini almıştır.
Son yıllarda tıbbi bitkilere olan ilginin arttığı ve
bunlardan elde edilen aktif bileşikler üzerinde yapılan çalışmaların yoğunlaştığı gözlemlenmektedir.
Bunun başlıca nedenlerinden biri tedavi alanına
sokulan sentetik bileşiklerin bazılarında görülen
tehlikeli yan etkilerdir. Bitkisel droglar uzun yıllardır
tedavi alanında kullanıldıklarından yan etkileri iyi
bilinmektedir. Sentetik ilaçların yan etkilerinin ise
kullanım alanına girdikten sonra zaman içinde ortaya çıkması, bitkisel ilaca olan güveni arttırmıştır.
Günümüzde bitkilerin tentürleri, çayları ya da standardize edilmiş ekstreleri pek çok rahatsızlık tedavisinde dahilen veya haricen kullanılmaktadır.

Bu bitkiler arasında önemli yeri olan Hypericum
perforatum, Hypericaceae familyasından çok yıllık
bir bitki olup 2000 yıldan daha uzun süredir tedavide kullanılmaktadır. “Hypericum” adı Yunanca hyper
(üstünde) ve eikon (ikon ya da resim) kelimelerinden oluşmaktadır. Eski Yunan ve Roma’da mistik bir
gücü olduğuna, kötü ruhlardan ve kötülüklerden
koruduğuna dair gelişen inanışlar nedeniyle heykellerin üzerinde motif olarak kullanılmıştır. Tür ismi
olan “perforatum” ise yaprakları üzerinde bulunan
küçük, yarı saydam glandların oluşturduğu delikli
görünüşü tanımlamaktadır.
06
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Hypericum cinsinin dünyada 350-400, Türkiye’de
ise 70 farklı türü vardır. Dünyanın ılıman ve tropikal
bölgeleri boyunca, çoğunlukla yol kenarlarında,
çimenli nehir kenarlarında, bakımsız tarlalarda, kışı
nemli, yazı kurak olan bölgelerde yayılış gösterir.
Hafif asidik-nötr topraklarda en iyi yetişir.
Anadolu’da halk arasında Hypericum cinsinin değişik türlerine binbirdelikotu, sarıkantaron, kanotu,
kılıçotu, koyunkıran, kuzukıran, mayasılotu, yaraotu
gibi bölgelere göre farklılık gösteren yerel adlar verilmiştir. Yeryüzünde en yaygın tür olan Hypericum
perforatum Saint John’s Wort adı ile tüm dünyada
tanınmaktadır. Saint John’un bitkisi anlamına gelen
bu isim bitkinin çiçeklenme döneminin her yıl Saint
John’s günü olarak kutlanan 24 Haziran’a denk gelmesi nedeniyle verilmiştir.
Hypericum perforatum’un antik Yunan ve Roma
çağına ait, Hippocrates, Theophrastus, Dioscorides,
Galenos gibi hekim ve herbalistlerin eserlerinde
yara iyi edici ve diüretik olarak kullanıldığı kayıtlıdır.
İsviçreli hekim Paracelsus zamanından günümüze
kadar psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan Hypericum perforatum, o dönemlerde “arnica the nerves” olarak tanımlanmıştır. Çiçekli toprak
üstü kısımlarından hazırlanan tıbbi çaylar ve sulu
ekstreler yüzyıllardır nevralji, anksiyete, nevroz ve
depresyon tedavisinde kullanılmaktadır. 19. ve 20.
yüzyıllarda harici olarak yaralanma ve burkulma tedavisinde kullanımıyla hekim reçetelerine girmiştir.
Birçok ulusal farmakope ve Komisyon E monograflarının psikiyatrik ilaçlar bölümünde ampul, tablet,
çay, tentür formları yer almaktadır. ABD’de tentürleri, su ve yağ bazlı infüzyonları, standardize kuru ekstrelerinin kapsül ve tablet formları besin takviyesi
alanında geniş yer almaktadır.

Bitkinin Kimyasal yapısı
Hypericum türlerinin kimyasal bileşimini aydınlatmak üzere yapılan çalışmalar en yaygın tür olan Hypericum perforatum üzerinde yoğunlaşmış olsa da
son yıllarda diğer türlere olan ilgi artmış ve çalışmalar çeşitlilik kazanmıştır. Bu araştırmalar artan hızla
devam etmekte ve bitkiden değişik yapılarda birçok
yeni bileşik izole edilmektedir. Hypericum perforatum
üzerindeki ilk kimyasal çalışma 1830 yılında Buchner
tarafından yapılmıştır. Buchner hiperisin bileşiğini bitkiden izole etmiş ve bileşiğe “kırmızı hiperikum” adını
vermiştir. Yaklaşık 1 yüzyıl sonra, 1911 yılında Cerny
tarafından yapısı aydınlatılan bileşik “hiperisin” olarak
yeniden adlandırılmıştır. Hiperisinin kimyasal yapısı
doğru olarak ancak 1953 yılında Brockmann tarafından tayin edilmiştir.

H. perforatum’un kimyasal içeriğindeki diğer bileşiklerin belirlenmesi ve bu bileşikler üzerindeki çalışmalar ise
20. yy. başlarında başlamış ve halen devam etmektedir .
Hypericum türlerinde en az on farklı madde grubunun biyolojik aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu
madde gruplarında yer alan bileşiklerin çeşitlilikleri ve
miktarları bitkinin türüne, yetişme ortamına, toplanma zamanına, kurutma ve saklama koşullarına göre
değişiklik göstermesine rağmen yapılan çalışmalar sonucu bitki ekstresindeki biyoaktif bileşik oranının %20
civarında olduğu tespit edilmiştir.
Farmakolojik Etkisi
Hypericum perforatum antik Yunan döneminde
Hippocrates (İ.Ö. 460-377), Theophrastus (İ.Ö. 372287), Dioscorides (1. yy.) ve Galenos (130-200) tarafından yara iyi edici, diüretik ve ruh durumunu düzeltici olarak kullanılmıştır. Psikiyatrik hastalıklarda
kullanılabileceği ilk olarak Paracelsus (1493-1541)
tarafından ortaya konmuştur. Günümüzde standardize ekstreleri hafif ve orta şiddetli depresyon tedavisinde kullanılmaktadır.
Türkiye’de halk arasında yaygın olarak tanınan
Hypericum perforatum’un birçok değişik hastalığın
tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Dahilen %1’lik
infüzyonu antispazmodik, kabız etkili, yatıştırıcı, kurt
düşürücü, haricen ise yağı antiseptik ve özellikle yanıklarda yara iyi edici olarak kullanılmaktadır. Bu yağı
hazırlamak için 100g taze veya kurutulmuş çiçek 250g
zeytinyağı içinde ara sıra çalkalanarak 15 gün güneşte
bekletilir ya da 100g taze veya kurutulmuş çiçek 1000g
zeytinyağı içinde ara sıra çalkalanarak 2 saat su banyosunda tutulur ve pamuktan süzerek kullanılır. Bu
metotla hazırlanan yağ turuncu kırmızıdan parlak kırmızıya dönen renklerde fluoresans gösterir. Hypericum
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perforatum’dan hazırlanan yağın terapötik aktivitesinden sorumlu olduğu düşünülen hiperforinin, güneş ışığı
altında bekletilerek hazırlanan yağda 3 ay süreyle stabil
kaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak taze hazırlanan yağ
içerisinde hiperforin, hiperisinin bozunma ürünleri ve
flavonoit glikozitleri bulunduğu saptanmıştır.
Avrupa Farmakopesi, Alman Komisyon E ve WHO
monograflarında, British Herbal Pharmacopoeia
(1996), British Herbal Compendium ve PDR For Herbal Medicines’ de kayıtlı olan H. perforatum’un bu kaynaklarda, dahilen alındığında depresyon ve anksiyeteye karşı, antiseptik, antiviral, antienflamatuvar; yağlı
formülasyonlarının dispepsi tedavisinde etkili olduğu,
haricen kullanımının ise akut incinmelerde, kas ağrısı
ve birinci derece yanıklarda etkili olduğu belirtilmiştir.
Yeni yayınlanan bilimsel ölçekte (randomize, çift
körlü, plasebo kontrollü) bir klinik çalışmanın sonuçlarına göre sarı kantaron bitkisinin kadınlarda
menapoz dönemi öncesi, dönem içi ve sonrasında
sıcak basması gibi vazomotor şikayetlerin giderilmesinde yararlı olduğu , şikayetlerin şiddeti, süresi
ve sıklığını belirgin bir derecede azalttığı gözlenmiş.
Çalışma vazomotor şikayetler ile kliniğe başvuran
100 gönüllü kadın üzerinde yürütülmüş. Kadınların ortalama yaşı 50 civarında, gönüllüler iki gruba ayrılıp
8 hafta süresince bir gruba sarı kantaron özütü, diğer
gruba ise plasebo verilmiş. İlaç uygulamasından 4 hafta sonra yapılan ilk değerlendirmede vazomotor şikayetlerde her iki grup arasında herhangi bir dikkat çekici
değişiklik görülmemesine karşılık, sekiz haftalık uygulama sonrasında yapılan değerlendirmede, şikayetlerde
istatiksel olarak kuvvetle belirgin bir farklılık gözlenmiş.
İlk dört hafta gözlemlerine göre sıcak basması şiddeti,
süresi ve sıklığında sarı kantaron verilen grupta %26
civarında bir azalma görülürken, sekiz hafta sonunda
azalma %50-60 civarında tespit edilmiş. Bu süreçte
plasebo verilen grupta iyileşme sadece % 23-32 arasın08
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da sağlanabilmiş. Bitkinin bu etkisinin, beyinde serotonin seviyesini artırarak hastanın psikolojik durumunu
geliştirmesine bağlı olabileceği düşünülüyor.
Antidepresan Etkisi
Hypericum perforatum bitkisinin psikiyatrik rahatsızlıklarda kullanılabileceğini ilk olarak ortaya
koyan Paracelsus’tan sonra, bitki ekstrelerinin hafif
ve orta şiddetli depresyon tedavisinde etkili olabileceği düşünülmüş ve konuyla ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Hafif depresyon “hastanın depresif
belirtiler göstermesine rağmen günlük aktivitelerini
gerçekleştirebilecek durumda olması”, orta şiddetli depresyon ise “hastanın yoğun depresif belirtiler
göstermesi ve günlük aktiviteleri gerçekleştirebilmekte zorluk çekmesi” olarak tanımlanır .
Hypericum cinsinin en çok bilinen türü olan Hypericum perforatum üzerinde yapılan çalışmalar bitkinin
insanlarda hafif ve orta şiddetli depresyon tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir. Aralık 1984’te Komisyon E, depresyon, anksiyete, sinir sistemi bozuklukları
gibi psikovejetatif rahatsızlıklarda dahilen kullanımını
onaylamıştır. Bu nedenle Amerika ve Avrupa’da antidepresan olarak yaygın kullanımı olan Hypericum
perforatum üzerinde son yıllarda yapılan çalışmaların
çeşitliliği ve sayısında artış görülmektedir.
Hypericum perforatum ekstresi ile yapılan çalışmalarda, ekstrenin etkileri plasebo veya etkisi kanıtlanmış antidepresan ilaçlarla karşılaştırılmıştır.
3000 hasta üzerinde farklı dozlarda yapılan 10
çalışmada Hypericum’un %50 ve %60’lık etanol
ekstreleri kullanılmış plaseboya, imipramine ve fluoksetine karşı değerlendirilmiştir. 10 çalışmadan
5’inde Hypericum ekstresi plaseboya karşı anlamlı
bir üstünlük gösterirken diğer 5’inde imipramin ve
fluoksetin kadar iyi olduğu bildirilmiştir.

H. perforatum üzerinde hiperforin konsantrasyonunun en fazla olduğu kısımların çiçek ve meyvalar olduğu yapılan çalışmalar sonucu belirlenmiştir.
Antidepresan etkiden büyük oranda sorumlu bileşik
olan hiperforinin etki mekanizması üzerinde yapılan çalışmalarda sinir hücreleri arasındaki serotonin,
dopamin, nöradrenalin, glutamat ve γ-amino bütirik asit (GABA) geri alımını engellediği ve böylece
bu nörotransmitterlerin beyindeki konsantrasyonunu arttırdığı görülmüştür. Bu etkiyi doğrudan değil
dolaylı olarak hücreler arası Na+ konsantrasyonunu
arttırarak meydana getirdiği saptanmıştır. Sentetik
antidepresanların nörotransmitterlerle yarışmalı
olarak nöroreseptörlere bağlanıp etki gösterdiği
göz önüne alındığında hiperforinin yeni nesil bir
antidepresan olduğu düşünülebilir.
Antimikrobiyal Etki
H. perforatum’un antimikrobiyel aktivitesi dikkate
alınarak Rusya’da bitkinin aseton ekstresinden oluşan
“Novoimanine” adlı bir preparat üretilmiştir. Aseton
ekstresinden etkiden sorumlu bileşik izole edilmiş ve hi-

perforin olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmalarda
hiperforinin Staphylococcus aureus üzerine güçlü antibakteriyel etki gösterdiği, diğer Gram pozitif bakterilere
karşı da etkili olduğu, ancak Gram negatif bakterilere
ve mantarlara karşı etki göstermediği saptanmıştır.
Yine Türkiye’de yapılan bir çalışmada, halk arasında
mide rahatsızlıklarında kullanımı olan 7 farklı bitkinin
Helicobacter pylori’ye karşı gösterdiği antibakteriyel
aktiviteye bakılmıştır. İçlerinden Hypericum perforatum’un butanol ve kloroform ekstrelerinin yüksek aktivite gösterdiği bildirilmiştir.
Analjezik Etkisi
Ağrı meydana getiren uyarıların beyindeki ilgili
merkeze iletimini durduran ajanlara antinosiseptif
adı verilir. Hypericum türlerinin antinosiseptif etkisi üzerine yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan biri İran’da doğal olarak yetişen Hypericum
perforatum’dan elde edilen metanol ekstresi kullanılarak 3 farklı metotla yapılan analjezik aktivite
tayinidir. Sonuç olarak antinosiseptif etki görülmüş
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ancak etki mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Benzer bir çalışmada Türkiye’de halk arasında
yaygın olarak kullanılan Hypericum triquetrifolium
türünde antinosiseptif etki görülmüş ancak mekanizması açıklanamamıştır.
Antioksidan Etkisi
Hypericum perforatum ekstresinin içerdiği rutin,
kersetin ve kersitrin gibi flavonoit bileşikleri nedeniyle
sıçanlarda antioksidan aktivite gösterdiği saptanmış,
kersetinin bu etkiyi beyin lipid peroksidasyonunu inhibe ederek meydana getirdiği açıklanmıştır.
Yara İyileştirici Etkisi
Hypericum perforatum’un halk arasındaki geleneksel kullanımları içerisinde yara ve yanık tedavisi
de yer almaktadır . Bitkinin taze çiçeklerinin zeytinyağı ile güneş ışığında bekletilmesiyle hazırlanan
yağın cilt hastalıklarında topikal olarak kullanıldığı
ve bu yağın aktivitesinin içerdiği hiperforinden kaynaklandığı bilinmektedir.
Konu ile ilgili yapılan çalışmalardan birinde, atopik
dermatitte Hypericum perforatum ekstresinin etkisine
bakılmıştır. %1,5 hiperforin içeren standardize H.perforatum ekstresiyle hazırlanan kremin plaseboya karşı
aktivitesi değerlendirilmiş plaseboya karşı anlamlı bir
üstünlük gösterdiği belirlenmiştir . Diğer bir çalışmada Hypericum ve Calendula bitkilerinden hazırlanan
tentürlerin sıçanlar üzerinde yara iyi edici etkisine bakılmış, her iki bitkinin de aktivitesinin yüksek olduğu
ancak Hypericum tentürünün aktivitesinin Calendula
tentürüne göre daha iyi olduğu saptanm ıştır.
Hypericum perforatum’un halk arasında yara iyileştirici amaçla kullanıldığı şekilde hazırlanması esas
alınarak bir çalışma yapılmıştır. Gölgede kurutulup toz
edilmiş H. perforatum toprak üstü kısımları, zeytinyağı
içerisinde, güneş alan bir yerde bekletilerek yaklaşık 1

10
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ay boyunca, gün aşırı karıştırılmak suretiyle hazırlanmıştır. Bir ayın sonunda koyu kırmızı renkli bir görünüm alan zeytinyağlı ekstre, sırt kısımlarında eksizyon
ve insizyon yaraları oluşturulmuş sıçanlara haricen uygulamak suretiyle denenmiş ve saf zeytinyağı uygulanan pozitif kontrol grubuna kıyasla 21.gün sonunda
eksizyon tipi yara alanında % 82,6; 17.gün sonunda ise
insizyon tipi yara alanında %100 oranında kontraksiyon oluşturarak anlamlı derecede etkili bulunmuştur.
Yan Etkileri ve Kontrendikasyon
Günlük önerilen dozda alınan Hypericum perforatum ekstrelerinin çok ciddi yan etkileri bulunmamaktadır. Işığa duyarlı bir bileşik olan hiperisinden dolayı
deride kızarıklık ve kaşıntıyla ortaya çıkan fotosensibilizasyona neden olabilir. Ancak fotosensibilizasyon
reaksiyonlarının yüksek dozda kullanım sonucu meydana geldiği belirlenmiştir.
Santral sinir sistemi ile ilgili yapılan bir araştırmada
Hypericum perforatum ile depresyon tedavisi gören 3250 hasta incelenmiştir. Hastaların %0.3’ünde
huzursuzluk, %0.4’ünde ise yorgunluk belirtileri
rapor edilmiştir. Yine benzer bir çalışmada tedavi
başladıktan sonra meydana gelen semptomlar %5
yorgunluk, %6 huzursuzluk ve %7 baş ağrısı olarak
belirlenmiştir.
3250 hasta ile yapılan çalışmada hastalara günde
3 defa 300 mg Hypericum ekstresi verilmesi sonucunda gastrointestinal sistemde oluşan yan etkilere bakılmıştır. Bu çalışmaya göre %0.55 iştahsızlık, %0.55
diyare, %0.55 bulantı ve %0.55 mide ağrısı gözlenirken
%3 ağız kuruluğu, %5 de ekstrenin içerdiği tanen nedeniyle konstipasyon şikayetleri belirlenmiştir. Yüksek
konsantrasyonlarda alınan Hypericum perforatum
ekstresinin in vitro koşullarda sperm hücreleri ve yumurtalıklarda mutajenik etki gösterdiği üreme hücrelerinde zarara neden olduğu gösterilmiştir.

Hypericum ekstresinin hamilelerde ve çocuk emziren annelerde kullanımı önerilmez. Uzun süre kullanımı ile ilgili veri bulunmadığından uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez. Antidepresan ilaçlarla birlikte
kullanımı kontrendikedir. Majör depresyon durumunda ve intihara eğilimli kişilerde kullanılmamalıdır.
İlaç Etkileşimleri
Hypericum perforatum’un monoamin oksidaz
(MAO) inhibitörleri ile birlikte kullanımı ile etki artışı
ve hipertansif kriz meydana gelebilir.
Beta-sempatomimetik aminlerle ve psödoefedrinle
birlikte kullanımından benzer etkiler meydana gelebileceği için kaçınılmalıdır. Fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin ya da sitoplam gibi selektif serotonin
reuptake inhibitörleri (SSRI) ile birlikte kullanımında
etki artışı ve toksik etki görülebilir. Toksik etki sinir hücreleri arasında aşırı miktarda serotonin birikimi sonucu

terleme, titreme, konfüzyon ve ajitasyonla meydana
gelen “serotonin sendromu”dur. Ayrıca paroksetin ile
birlikte kullanılması sonucunda sedatif/hipnotik sendroma neden olduğu rapor edilmiştir. Hypericum perforatum ekstreleri tannik asit taşıdığından dolayı demir
emilimini engelleyebilir, bu nedenle demir eksikliğinde
kullanılan preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.
İçeriğindeki hiperisin nedeniyle tetrasiklin, sülfonamidler, tiazidler, kinolonlar, piroksikam ve diğer
fotosensibilizan ajanlarla kullanımı sonucu ciltte
güneş yanığı benzeri semptomlar görülebilir.
Hypericum perforatum ekstresiyle yapılan in vitro
çalışmalar, karaciğerde bulunan sitokrom P-450 3A4 izoenzimini redüklediğini göstermiştir. Sitokrom P-450 3A4
enzimi HIV proteaz inhibitörleri, sedasyona neden olmayan antihistaminikler, kalsiyum kanal blokerleri, koenzim-A redüktaz inhibitörleri, benzodiazepinler, östrojen-
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ler, makrolit antibiyotikler, siklosporinler, karbamazepin,
ketokonazol ve kortizon gibi ilaçların metabolizasyonunu arttırarak plazma konsantrasyonlarının terapötik değerin altında kalmasına neden olmaktadır. Hypericum
perforatum ekstresinin bu ilaçlarla kullanımı sonucu
kandaki ilaç konsantrasyonunda artış görülebilir.
Siklosporin, organ naklinde sık olarak kullanılan dar
terapötik indeksli bir ilaçtır. Etkin konsantrasyonunun
azalması organ reddine neden olabilir. Siklosporin,
P-glikoprotein ve CYP3A4 substratıdır. Bu nedenle kantaron tarafından P-glikoprotein ve CYP3A4’ün indüklenmesi plazma siklosporin düzeyini azaltarak nakledilen organın reddedilmesi gibi klinikte ciddi problemlere
yol açabilir. 12 gün kantaron preperatı kullanan sağlıklı
insanlarda siklosporin klerensi yaklaşık olarak 2 kat artmıştır. Kantaron ile siklosporin etkileşmesine ait vaka
raporlarında siklosporin konsantrasyonunun %25’den
%60’a kadar değişen yüzdelerde azaldığı gözlenmiş ve
organ reddinin nedeni olarak gösterilmiştir.
Karaciğer ve kalp nakli yapılmış , kantaron kullanan hastalarda siklosporin konsantrasyonundaki
ani azalmaya bağlı olarak organ reddinin bildirildigi
raporlar vardır. Bir başka çalışmada böbrek nakli yapılmış 30 hastanın siklosporin düzeylerinde ortalama
%50’ye yakın oranda azalma gözlenmiştir. Bu durum
immünosüpresant dozunun yaklaşık %50 artırılmasına neden olmuştur. Kantaron bırakıldıktan sonra
ise siklosporin düzeyi belirgin olarak (%187) artmış ve
ilacın dozu herbal ürünün kullanılmadığı dönemdeki
doza düşürülmüştür.
Bitkisel ilaçların kullanımı ülkemizde her geçen
gün artmaktadır. Özellikle denetime tabi olmaksızın aktarlarda satılan bitkisel ilaçlar, bir çok tıbbi
hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlarla etkileşmekte, toksik reaksiyonlara yol açmakta ya da tedavide kullanılan ilaçların etkinliğini azaltmakta ve
belki de en önemlisi, klinik tabloların değerlendiril12
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mesi sırasında hekime bu ilaçların kullanıldığı bildirilmemekte ve hekim tarafından da hasta ya da
yakınlarına sorulmamaktadır. Aktarlardan alınan
ve içeriğinde ne bulunduğu belli olmayan bitkisel
karışımlar insan sağlığını tehdit etmektedir. Halk
arasında bitkisel ilaç denilince hiçbir zararı olmadığı düşünülmekte ve uzmanına danışılmadan bitki
çayları, bitkisel zayıflama hapları bilinçsizce kullanılmaktadır. Her konuda olduğu gibi bitkisel ilaçlar
konusunda uzman kişilerden destek alınmalı ve bilinçsizce kullanımından kaçınılmalıdır.

Kaynaklar:
- Bitkisel İlaçlar ve Psikiyatride Kullanımı; Düşünen Adam;
2007,20(4):186-195
- Hypericum pamphylıcum robson et davıs Türünün Hiperisin Miktarı
ve Biyolojik Aktivite Yönünden İncelenmesi; Yüksek Lisans Tezi, 2007,
Ecz. Esra Eroğlu
- Hypericum perforatum L. ve Hypericum scabrum L. Bitkilerinin Yara
İyileştirici ve Antienflamatuvar Aktiviteleri Üzerinde Çalışmalar ; Yüksek
Lisans Tezi; Ankara;2007; Ecz. İpek Peşin
- Muğla Orijinli Sarı Kantaron Populasyonlarının Bazı Agronomik ve
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi; Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003,
40(1):57-64 ; H.Eda Çakmak; Emine Bayram
- İyileştiren Bitkiler; Prof.Dr. Erdem Yeşilada
- Downing NS, Shah ND, Aminawung JA, Pease AM, Zeitoun J, Krumholz HM, Ross JS. Postmarket Safety Events Among Novel Therapeutics
Approved by the US Food and Drug Administration Between 2001 and
2010.
- Kraft K. Hobbs C. Pocket Guide to Herbal Medicine, New York, Thiemen
Stuttgart, 2004
- WHO monographs on selected medicinal plants volume 2, 83-96,149171, 180-187

Neden iletişim
Her gün onlarca insanla konuşuyoruz, yüzlerce insanın
da yanından geçip gidiyoruz. Etrafımızda bir sürü
şey meydana geliyor. Duyu iletileri, iletişim mesajları
havada uçuşuyor. Peki bu karmaşa içerisinde nasıl
anlaşıyoruz. Nelere dikkat etmemiz gerek?

Ecz. Eray YILMAZ

"Sen ne söylersen söyle,
söylediğin,
karşındakinin
anladığı kadardır."
(Mevlana)
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İletişimi, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması
şeklinde tanımlar Türk Dil Kurumu(TDK). Çok basit
ve kısacık bir cümle aslında, ancak hayatımızın neredeyse tamamında kullandığımız bir olgu iletişim.
Duygu ve düşüncelerimizi aktarıyoruz, ama nasıl
aktarıyoruz? Aktarım sırasında ses tonumuz nasıl?
Gözlerimiz nereye bakıyor? Jest ve mimiklerimiz
nasıl? Sürekli aynı tonda mı konuşuyoruz, yoksa
sesimiz arada yükselip alçalıyor mu? Ellerimizi ve
kollarımızı hareket ettiriyor muyuz, ettiriyorsak ne
kadar ettiriyoruz? Anlattığımız şeyler ne hakkında,
biz konuşurken arkamızda, etrafımızda neler oluyor, ortamda gürültü var mı? Hava sıcaklığı ne durumda, kapalı bir ortamdaysak içerisi havasız mı?
Acaba bu soru cümleleri nereye bağlanacak? Siz,
aklınızda “Anlatacağı şey, tahmin ettiğim şey mi?”
derken, iletişimin aslında tanımı kadar kolay olmadığı ortaya çıkıyor. Bu sorularla iletişim konusunda
aslında nelerden bahsedeceğimi kısaca özetledim,
ama yazacaklarımın tek bir sayıya sığacağını pek
sanmıyorum. Bu yazıda iletişim ve anlamak üzerine
yazarak başlıyorum.
İletişim maceramız henüz biz anne karnındayken
başlıyor. Annemizin duygu durumlarını hissedebiliyoruz, etrafımızdaki sesleri duyabiliyoruz ve bunlara tekme atarak, kıpırdanarak tepki bile gösterebiliyoruz. Bu amatörce iletişim tekniği olan tekme
atmayla dünyaya geldikten sonra işlerimizi çözemeyeceğimizi anladığımızda ağlamaya başlıyoruz.
İhtiyaçlarımız karşılanıyor tabii hemen, keyfimiz
yerine gelince bu sefer de gülmeye başlıyoruz. Bir
süre sonra birileri karşımıza geçip bizi zorla kendisiyle aynı dili konuşturmaya çalışıyor: “Hadi anne de
bakim! Hayır evladım, baba de!” Çünkü ağlamak ve
gülmekle bu dünyada işler yürümüyor. Konuşmak,
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derdimizi anlatmak, ihtiyaçlarımızı gidermek ve
problemleri çözmek zorundayız, varlığımızı devam
ettirmemiz buna bağlı. Büyüdükçe ve geliştikçe iletişim şeklimiz de bizimle beraber gelişiyor.
Anlattığım bu kısa büyüme hikâyesini düşündüğümüzde, en temel becerimiz iletişim becerimiz aslında. Daha anne karnındayken başlayan bir gelişim
serüveni söz konusu, ama en çok şikâyet ettiğimiz
becerilerden de biri aynı zamanda. Sık sık duyduğumuz ve söylediğimiz cümlelerden biridir: “İnsanlarla
uğraşmak zor, laf anlatamıyoruz, bizi anlamıyorlar”.
Cümleye dikkat ettiyseniz karşıdaki kişileri suçluyor.
Durup düşünmemiz gereken nokta, eğer ortada bir
iletişim sorunu varsa iki tarafın da bu konuda payı
olduğudur. En az karşıdaki kadar bizde de suç var.
Çoğu zaman karşılaştığım bir hataya da yeri gelmişken değinmek istiyorum; bazı kişiler insanlara bir
konuyu anlatmaya çalışırken ısrarla aynı cümleleri,
kelimeleri ve vurguları kullanarak karşısındaki kişinin kendisini anlamasını bekliyor. Bu kişilere Albert
Einstein’ın güzel bir sözünü hatırlatmak istiyorum:
Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar
beklemektir. Elçiye zeval olmaz değil mi?
İyi bir iletişimin temeli aslında biziz. Önce iletişim
konusunda kendimizi yetiştirmeliyiz, çünkü ailede
ve okulda öğretilmesi, geliştirilmesi gereken temel
becerimiz, kendimizi bu konuda yetiştiremediğimiz
için birçok çatışma yaşamamıza neden oluyor. İnsanlar birbirine hakaretler ediyor, birbirini yaralıyor, hatta
ve hatta birbirini öldürme derecesine kadar varabiliyor (Burası Adana ve birisi kendisine baktı diye adam
öldüren var. Bir bakış ne kadar çok şey anlatıyor öyle
değil mi?). Kişi kendisini doğru ifade edemediği ve
doğal olarak karşısındaki de kendisini doğru anlamadığı için ufacık konular büyüyebiliyor. Herkes kendisini en iyi iletişimci olarak görüyor ve karşısındakinin

de kendisi gibi olmasını bekliyor. Diğer bir deyişle,
herkes kendi mizacını erdem kabul ediyor ve kendine benzemeyen insanları “hatalı” buluyor; sürekli
yanlış yaptıklarını, kendisini anlamadıklarını ve kendilerini anlatamadıklarını düşünüyor. Daha az problem
yaşamak ve daha mutlu, daha huzurlu bir yaşam için
öncelikle kendimizi yetiştirmekle işe başlamalıyız.
Özellikle de iletişim konusunda. Kısacası eğitim şart!
İletişim
Yukarıda iletişimin TDK tanımını yazdım, ancak
araştırmalara göre iletişimin 4560 tane tanımı olduğu söyleniyor. İletişim, kimine göre bazen konuşmak, bazen duymak, bazen görmek, bazen de
dokunmaktır. Kimine göre iletişim, bazen susmaktır,
gülmektir, yazmaktır, saç biçimimizdir, giydiğimiz
kıyafettir, yaşam tarzımızdır. İletişim, toplumun temelini oluşturan bir sistemdir.
Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini
sağlayan bir araçtır. Bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir tekniktir. Sosyal süreçler ba-

kımından zorunlu bir bilimdir. Kısacası iletişim her
şeydir. Her detay aslında bizimle ilgili mesajlar vermektedir.
İletişim, sosyal uyum için gerekli olan sanattır. İnsanlar var oldukları günden bu yana gruplar
ve topluluklar halinde yaşarlar. Doğanın acımasız
gücü karşısında hayatta kalabilmek için yardımlaştılar, dayanışma içinde birbirlerine destek oldular
ve iş bölümü yaparak hayatın yükünü hafiflettiler.
Thomas Hobbes’un dediği gibi: “Toplum dışındaki
hayat, yalnız, zavallı, kötü, zalim ve kısa olacaktır”.
İnsanlık serüveninin ilk günlerinde, bir topluluğun
üyesi olmayan kişinin hayatta kalma şansı hemen
hemen yoktu. Bir topluluğa kabul edilme çabası,
iletişim, paylaşma, yardım etme, destek olma gibi
“İyi geçinme” davranışlarının gelişmesine yol açtı. İyi
geçinmek, ilişkileri kuran, geliştiren, sürdüren, işbirliğini teşvik eden ve başkaları tarafından onaylanan
davranışlar olarak tanımlanır. İletişim, iyi geçinme
davranışlarının temelini oluşturur.
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İletişimin temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
• İletişim, iki tarafın da aktif olduğu bir süreçtir.
• Mesajlar sözlü veya sözsüz olarak iletilir.
• Bu mesajları ne şekilde algıladığımız,
algı zeminimiz tarafından belirlenir.
• İletişim kişiye değil, kişiyle yapılır.
• İletişim, her zaman her yerdedir.
• İletişimde amaç, çevre üzerinde etkin olmaktır.
• İletişim, anlamların paylaşılmasıdır.
• Değişik katmanlarda gerçekleşir.
Özetle iletişim, tarafların bilgi/sembol üreterek
birbirlerine iletme ve bu iletileri anlama, yorumlama sürecidir. Bu süreçte, iki sistem arasında duygu,
düşünce ve bilgi alışverişi gerçekleşir. Bu süreçte iki
taraf da aktiftir.
Görme ve İşitme Duyularımızın Önemi
Günlük hayatımızda görme ve işitme duyularımızı
daha fazla kullanıyoruz. Bu yüzden bu duyu organları
bizim birincil duyu organlarımızdır. İkincil duyu organlarımız ise geriye kalan, dokunma, tat alma, koku
alma organlarımızdır.
İnsanlar, sesteki 0,00003 saniye zaman farkını algılayabilir. Kulaklarımız bu kadar hassas çalışmaktadır. Gözlerimizin hassasiyetine değinecek olursak,
karanlıkta bir mum ışığını 35-40 km öteden görebilecek duyarlılığa sahiptir. Bu kadar yetenekli duyularımız olmasına rağmen yine de karşımızdaki
kişileri bazen anlamakta zorluk çekiyoruz. Demek ki
anlama işi sadece duyularla gerçekleşmiyor. Bunun
yanında başka bir şeyler daha olmalı değil mi?
İletişim, kelimeler, ses tonu ve beden dilinden
oluşan bir bütündür. Kelimeler “ne” söylediğimizle;
ses tonu ve beden dili “nasıl” söylediğimizle ilgilidir. Kullandığımız kelimeler aynı kalmak koşuluyla,
kelimeler %10, ses tonu %30 ve beden dili %60
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etkilidir. Kısacası mesajın veriliş şekli %90 oranında
önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda iletişimde, görünüşümüzün, mimiklerimizin, el ve kol hareketlerimizin, bedensel duruşumuzun, karşımızdaki kişiyle
aramızdaki mesafenin, konuşma tarzımızın, vurgularımızın ve tonlamalarımızın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani Kenan Doğulu
doğru söylüyor, ne dediğimiz değil, nasıl dediğimiz
olay. Özetle, ortama ve mesaja uygun bir ses tonu,
akıcı bir üslup, açık, işitilir ve düzgün cümlelerle yapılan bir konuşma, dinleyende rahatlık uyandıracak
ve söylenenleri etkili kılacaktır.
Kişi, duygu ve düşüncelerini beden diliyle, en
çok da mimikleriyle dışa vurur. Yüz ifadesi, verilen
mesajla uyum içinde olur ya da alınan mesaja göre
şekillenir. Verdiğimiz mesajın anlaşılması noktasında, alıcı bizim beden duruşumuzu ve beden duruşumuzun verdiği mesajı okumaya, anlamaya çalışır.
Bir insana olan uzaklığımızı ayarlayarak da bazı
mesajlar verebiliriz. Çok yakın durmak, bedensel
temas kurmak, ilişkiye belirli bir yakınlık ve sıcaklık
katar. Mesajların doğru iletilmesinde kişilerle olan
mesafemizde önemli bir etkiye sahiptir.
Karşımızdaki kişiyi dinlerken ya da bir şeyler anlatırken farkında olmadan ne kadar da çok şey yapıyoruz aslında. İletişim sürecinin herhangi bir anında
yaşanan aksaklık yanlış anlaşılmalara, olayın tamamen farklı boyutlara taşınmasına neden olabilir.
Belki de bu yüzden bu kadar çok iletişim problemi
yaşıyoruzdur?
Duyu ve Algı
"Var olmak algılanmaktır." (Esse est percipi) George Berkeley

Duyu, reseptörlerimizin dış çevredeki uyarıları
alarak sinirsel uyarıya çevirmesi ile meydana gelir.
Algı ise, duyunun beyinde işlenmesi sonucu ortaya

çıkar. Algılamada beyin, bireyin içinde bulunduğu
durum ve beklentilerini, geçmiş yaşantılarını, diğer
duyu organlarından gelen başka iletileri, toplumsal ve kültürel etkenleri de hesaba katar. Algılamayı
oluşturan ve etkileyen bu etmenlere zemin adı verilir. Zemin algılamayı, algılama davranışı, davranış da
kendine özgü sonucu yaratır. Özetle, duyu organlarının beyine ilettiği mesajlar oldukça basittir, ancak
algılama, geçmiş öğrenme ve deneyimlerimizin de
hesaba katıldığı karmaşık bir süreçtir.

“fenomen” diyoruz. Biz insanlar, yalnız algıladığımız
kadarını biliriz, yani ancak fenomen dünyasının farkındayız. Algılama alanında gözden kaçırılmaması
gereken en önemli bulgulardan biri, algılamamızı
belirlediği halde, biz insanların zeminin farkında
olmayışımızdır; yani, algıladığımız şeyin farkındayız,
ama o algıyı belirleyen etkenin farkında değiliz.

Çevremizle olan iletişimimizde, gerçeğin algılanışı çoğu zaman gerçeğin önüne geçer. Bir yalanı
doğruymuş gibi algılatmak için çalışabilir ve bunu
kısa bir süre içerisinde yapabilirsiniz de. Ancak bir
algıyı değiştirmeye çalışmanız seneler sürebilir ve
belki de hiç değişmeyebilir. İşte bu algılanan şeye

• Fizyolojik nedenler: Gözümüzün görebilmesi,
kulağımızın duyabilmesi...

Algı farklılaşmasının nedenlerini maddeleyecek
olursak aşağıdaki unsurlar ortaya çıkmaktadır.
Bunlar :

• Özgeçmiş: Deneyimlerimizin algılarımızı 		
etkileyecek derecede iz bırakmış olması
• Kültürel değerler: Yorumlarımızı etkileyen 		
kültürel bir birikime ve yargılara sahip olunması
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• Güncel duyu durumu: Gün içinde yaşamış
olduğumuz bir olayın anlık tepkilerimizde ve
algılarımızda etkili olması
• Çevresel faktörler: Sosyal bir varlık olan insanın,
yorumlamasını etkileyen dış çevredeki etmenler
Dinlemek ve Anlamak
Karşımızdaki kişiyi doğru anlayabilmek için etkin
bir şekilde dinlememiz gerekmektedir. Dinlemek,
sadece kulağımıza çarpan sesleri duymak demek
değildir. Dinlemek, duymak ve işitmek için kulak
vermek olarak tanımlanır. Kulak vermekten kasıt
karşımızdaki kişiye ve anlattıklarına önem vermektir. Önem vermek de karşımızdakine hak verdiğimiz
anlamına gelmez, bağlantı kurmaya çalıştığımızı
gösterir.
Yapılan araştırmalara göre, beynimizin işleyiş şeklinden kaynaklı olarak, bir konuşmayı dinleyen kişilerin, konuşmanın hemen ardından ancak yarısını
hatırlayabildiklerini göstermiştir. Kişiler dinlerken
kaynağa geri bildirimler yaparak, zihninde eksik kalan noktaları tamamlamalı, kaynağı jest ve mimiklerle onaylayarak ve hatta yeri geldiğinde sorular
sorarak dinlemenin etkinliğini artırmalıdır. Bunları
yaparken karşımızdaki kişinin sözünü kesmemeye
ve söylediklerini tamamlamamaya dikkat etmemiz
gerekmektedir, çünkü bu bir hatalı dinleme davranışıdır. Anlatıcı ile göz teması kurmak, tüm dikkatini
karşı tarafın söz ve beden dili hareketlerine odaklamak ve anlatılmak istenenleri doğru şekilde anlamaya çaba göstermek gereklidir. Konuşmacı sözel
ve sözel olmayan iletişimle desteklenmeli, teşvik
edilmelidir.
Anlatıcıya önyargılarla yaklaşmak ve onun ne anlatacağını tahmin etmeye çalışmak dinleme sürecinin başlamadan bitmesine neden olur. Konuşmacıyı küçümsemek, alaya almak ya da söylediklerinin
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yanlış olduğunu ima etmek hatalı bir davranış şeklidir. Her iki tarafın olumlu ve yapıcı bir iletişime açık
olması gereklidir ki iki taraf da iletişimden istediklerini elde edebilsin. Aksi durumlarda iletişim kopma
noktasına gelerek bitecektir.
Etkin dinlemeyi etkileyen faktörlerin arasında
çevre de önemli bir yer işgal etmektedir. Mesajın
etkin bir biçimde dinlenilmesini isteyen bir kaynak,
mesajı ile uygun bir mekân seçiminde bulunmalıdır. Gürültünün bozucu etkisinin azaldığı, yeterince
aydınlık, iletişim sürecine dışarıdan gelecek müdahaleyi engelleyecek mekânlar iletişimin kalitesini
arttıracaktır.
Etkin bir dinleme için vazgeçmemiz gereken
alışkanlıklarımızı özetle şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Dinliyor gibi görünmek: Dakikada ortalama 150
kelime söyleyebilirken, ortalama 500 kelime dinleyebiliriz. Bu durum dinlemekten sıkılmamıza, başka şeyler
düşünmemize ve hayal kurmaya başlamamıza neden
olur. Etkin bir dinleme için hayal kurmak yerine karşımızdaki kişiyi dinlemek ve anlamak için gayret göstermemiz gerekmektedir.
2. Seçmek: Anlatılanları kaçırmadan genelini dinlemek gerekir. Sadece kendimizi ilgilendiren kısımları
dinlememiz olay örgüsünü kaçırmamıza neden olur.
3. Prova yapmak: Karşımızdaki kişi konuşurken, ona
vereceğimiz cevabımızı düşünür ve provasını yaparız.
Karşımızdakinin söylediğine cevap ararken de dinlemeyi
unuturuz ve anlatılanlara odaklanamayız. Aradığımız
cevap genellikle kendi bakış açımızı yansıtan bir tavsiye ya da ne kadar bilgili olduğumuzu gösteren bir kanıt
içerir. Bu tür bir yaklaşım, etkili bir dinlemeye zarar verir.
4. Akıl okumak: Karşımızdaki kişiyi dinlerken onu
samimiyetle dinlemek yerine daha ilk kelimeden, cüm-

lenin nasıl geleceğini kestirmeye çalışırız. Genellikle bu
konuda başarılı olduğumuzu, kendi fikirlerimizde haklı olduğumuzu düşünür ve karşımızdaki kişiyi dinlemeye değer bulmayız.
5. Karşılaştırmak: Söylenenleri kendi başımıza gelen
bir olayla ya da başkalarından duyduklarımızla karşılaştırmaya çalışırız. Dolayısıyla bize anlatılanların bir
kısmını kaçırmış oluruz.
6. Şüphelenmek: Konuşmanın başında karşımızdakinin abarttığına, şımarıklık yaptığına ya da doğru
söylemediğine karar veririz. Yani önyargıyla yaklaşırız
ve bu da etkin dinleme için büyük bir engel oluşturur.
Etkin dinlemeyi gerçekleştirmek için iddialaşma,
tartışma ve karşımızdakini yenme alışkanlıklarından
vazgeçmeliyiz, çünkü asıl ihtiyacımız, hayatımızı
paylaştığımız kişilere üstünlük sağlamak değil, onlarla bağlantı kurmaktır.
Anlamak, üç unsurun başarılı bir şekilde gerçekleşmesiyle oluşur. Bunlar; niyet, bilgi ve gayrettir.
Anlamak için önce karşımızdakini anlama niyeti
taşımalıyız. Eğer bir çatışma varsa da bunu çözmek

için gereken yöntemleri bilmeli ve çözüm için gayret göstermeliyiz. Etkili bir anlama süreci için bu üç
unsura ek olarak etkin bir dinleme de gereklidir.
İnsanoğlu, anlamlı bir yaşam için doğmuştur.
İnsanın en önemli coşku ve motivasyon kaynağı,
yaşamındaki anlamdır. Anlamı olmayan davranışlar çabuk söner ve yok olur. Davranışın anlamını ise
kişinin algılamaları oluşturur. Karşımızdaki kişilerin
fenomen dünyasını dikkate alarak, onun algılarına
konuşmamız gerekmektedir ki bizim anlattıklarımız
anlam kazansın ve karşımızdaki kişi istediğimiz şekilde yönlensin.
Empati ve Sempati
Anlamanın ve insan ilişkilerinin sürekliliği için olmazsa olmaz bir kavramdır empati. Empati, bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak
onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak
anlamasıdır. Empati, bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyması olarak açıklanacak kadar basit
bir kavram da değildir. Her insan birbirinden farklıdır
ve kimse kendini tamamen karşısındakinin yerine
koyup aynı şeyleri hissedemez, çünkü ister istemez
AĞUSTOS 2017 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ
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kendini onun yerine koyduğunu zannettiğinde bile,
kendisi gibi düşünür. Bu yüzden empati, önce karşıdaki insanı tanımak daha sonra da içinde bulunduğu şartları değerlendirerek, dünyayı onun bakış
açısıyla görmeye çalışmaktır. Bu sayede karşımızdaki
kişinin duyguları, yaşadıkları ve deneyimleri önem
kazanır ve onu daha iyi anlama eylemi gerçekleşir.
Empati için karşımızdakini doğru tanıyabilmek ve
onun durumunu gerçekte olduğu gibi anlayabilmemiz
için etkin dinleme yapmamız gerekmektedir. Dinlemesini bilmek, işin büyük bir kısmını halletmek demektir.
Anlatıcıyla ilgilenmek, bir bakıma ona saygı duyduğumuzu göstermektir. Saygı gören kişi de kendini daha
fazla açarak rahatça içini dökebilecektir. Anlamadığımız noktaları açıkça belirtmek ve bizim düşüncemizle
örtüşmeyen söylemlere olumlu yaklaşmaya çalışmak
hiçbir zaman bir kayba yol açmaz. Hayatın merkezine
kendimizi oturttuğumuz zaman başkalarının ya da
başka yaklaşımların varlığını göz ardı etmiş oluruz ve
bu durum da iletişim sorunlarına yol açar. Empati, insanlara benmerkezcilikten uzaklaşma şansı tanır.
Bazen karışımızdaki insanın duygu ve düşüncelerini gerçekten anlarız, ama empatik tepki geliştiremeyiz. Yani onu anladığımızı doğru şekilde ifade
edemeyiz ve empati yarım kalır. Empatik tepkiyi
doğru verebilme iki aşamada gerçekleşir. Bunlardan
ilki, yüzümüz ve bedenimizle karşımızdaki bireyi anladığımızı ve yanında olduğumuzu ifade etmektir.
İkinci yolu ise, sözlü olarak onu anladığımızı ifade
etmektir. Onun yanında olduğumuzu ona hissettirecek kelimeleri yoğunlukta kullanmaktır. Böylece
empati yarım kalmaz ve tamamlanmış olur. Örneğin bir problem yaşamış olan yakınımıza hissettiği
duyguların benzerlerini kendinizinde hissettiğinizi
sözlerinizle aktarırken; arkadaşınıza sarılarak, omzuna dokunarak veya yüz ifadenizle ve mimiklerinizle
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aynı frekansta olduğunuzu hissettirmeniz karşınızdaki insanı rahatlatacaktır. Empatinin gerçekleştiği
iletişimler güçlüdür ve süreklilik arz eder.
Özetle empati üç aşamadan oluşur. Bunlar:
1. Olayları karşımızdaki gibi algılamaya çalışmak
2. Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini doğru
olarak anlamak
3. Kendisini anladığımızı karşımızdakine sözlerimizle,
ses tonumuzla ve beden dilimizle ifade etme
aşamalarıdır.
Empati gösteren kişi ise:
• Beden dili, ses tonu, sözleri ve duyguları uyumludur.
• Tüm enerjisini karşısındakinin ne söylediğine ve
aslında ne anlatmak istediğine odaklanır.
Empatiden bahsedip de sempatiden bahsetmemek olmaz. Sempati, bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir.
Bir kişiye sempati duyuyorsak, onun acısını da sevgisini de paylaşabiliriz. Oysa empatide karşımızdakinin
duygu ve düşüncelerini anlamak esastır. Hak vermesek bile anlamaya çalışırız. Sempatide, karşımızdaki
kişi haksız da olsa ona hak vererek ve fikirlerinin doğru olduğunu düşünerek duygu paylaşımını devam
ettirme durumu vardır. Sempatide yandaşlık esastır.
Empatide özdeşim kurmak... Sempati duyan kişiler
empati kurabilir de kuramayabilir de.

Özetleyecek olursak, empati kuran kişi taraf tutmaz. Empatik iletişim, düşünmeyi ve yeni fikirler
geliştirmeyi amaçlar. Sempati gösteren kişi ise taraf
tutar. Karşısındakine hak vererek onun duygusunu
pekiştirir.
Doğru anlama noktasında empatik iletişimin
rolü çok büyüktür. Empatik iletişimde, karşımızdaki
kişiyi doğru anlamak için şu iki noktaya dikkat etmek gereklidir:

karşı karşıya kalmış yakılarınızın duygu ve düşüncelerini hatırlamak, karşınızdakini daha iyi anlamanıza
yardımcı olabilir.
Kaynakça
CÜCELOĞLU D., İnsan ve Davranışı Psikolojinin Temel İlkeleri,		
Remzi Kitabevi, 21. Basım, İstanbul, 2011.
CÜCELOĞLU D., İletişim Donanımları, Remzi Kitabevi, 51. Basım, 		
İstanbul, 2015.
EROĞLU E.(Ed.), YÜKSEL A.H. (Ed.), Etkili İletişim Teknikleri,
Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, Eskişehir, 2014.

1. Karşımızdakinin sadece sözlerini değil, ses tonunu
ve beden dilini de göz önüne alarak duygularıyla ilgili
ipuçları yakalamaya çalışın.
2. Karşınızdakinin yaşadığına benzer deneyimlerinizi hatırlamaya çalışın. Kendinizin ya da aynı durumla

Karekodu okutarak
konunun özetini
YouTube'da izleyebilirsiniz.
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SMART
ECZANE
PROGRAMI
NEDiR?
Ecz. Dinçay BAHÇECİ

2014 yılında 8 bölge eczacı odasında pilot uygulama ile başlayan Smart Eczane projesi 2016 yılında tüm
eczacı odalarının katılımı ile ülke genelinde yaygınlaşmaya başladı. Smart Eczane proje olmaktan çıkıp,
program haline dönüştü. Smart Eczane programının eczacı kamuoyunda daha anlaşılır hale gelmesi ve yaygınlaşması
için Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odalarının çabalarının yanısıra, programa dahil olan eczacıların eczacı kamuoyuna Smart
Eczane Programını anlatmaları gerekmektedir.
Öncelikle ismi üzerinde çok spekülasyon yapıldığı için bu konudan başlamak gerekli. ‘’SMART’’
sözcüğü akıllı anlamına geldiği için bu programa
isim olmamıştır. İngilizce Spesific (özel), Measurable (ölçülebilir), Achievable ya da Accepted (gerçekleştirilebilir, kabul edilebilir), Realistic (gerçekçi), Timely (zamanlı) sözcüklerinin ilk harflerinden
oluşan SMART ismi bence tam olarak bu programı
yansıtan bir isim. Yine de ismi değil içeriği önemli
olduğundan yeni bir isim bulunabilir. Eczacılık hizmetleri tüm dünyada büyük bir dönüşüm geçiriyor,
farklılaşıyor ve kendisine yeni bir yol haritası çizmek
için ilerliyor. Ülkemiz eczacılarının da bunun dışında
kalması beklenemez.
22
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Eczacılar hasta bakımını ve tedavi sonuçlarını geliştirebilecek yüksek kaliteli, erişilebilir birincil sağlık
hizmeti sunma kapasitesine sahip sağlık çalışanlarıdır. Sağlığa hak ettiği değeri vermek, eczacının bu
değerin üretimine katkıda bulunduğu alanları çoğaltmak ve eczacılık mesleği için yeni değerler yaratabilmek için birlikte "güç" olmak, bu gücü meslektaşlarımızdan başlayarak toplum ve karar vericiler
nezdinde görünür kılmalıyız.Bu süreç emek, zaman
ve sabır isteyen oldukça uzun bir süreç. Ancak birlikteliğimizden ve kararlılığımızdan doğacak sinerji,
eczacılık hizmetlerinde doğru bir değişimin hayata
geçirilmesinde kilit bir rol oynayacaktır.

Sürekli Mesleki Gelişim felsefesinin temel alan bir eğitim modeli ile;

Yetkinlik bazlı mesleki gelişim sürecini destekliyoruz.

Yetkinlik bazlı mesleki gelişim süreci ile;

Eczanelerimizde sunduğumuz hizmetlerde kaliteyi sağlıyoruz.

Standartları tanımlamış etkin sağlık hizmetimizi kayıt altına alarak;

Bu hizmeti ve olumlu sağlık çıktılarını görünür kılıyoruz.

NEDEN YAPIYORUZ?
Toplumun ve karar vericilerin eczacılık hizmetlerinin kalitesine güvenini arttıran bu yapının :

ECZACILAR İÇİN MESLEKİ TATMİN YARATILMASINI ve ECZANELERİMİZ
İÇİN EKONOMİK BİR KATKININ kapısını aralamasını hedefliyoruz.

SMART
ECZANE PROJESİ İLE
NE YAPMAK
İSTİYORUZ?
İNANIYORUZ Kİ SMART ECZANE PROGRAMI
• Ülkemizin dört bir yanına kılcal damarlar gibi yayılmış 25.000 eczaneyi; yaşam boyu öğrenme, sürekli
mesleki gelişim ve kaliteye adanmışlık ilkeleri doğrultusunda entegre sağlık noktaları haline getirecek,
• Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde eczacının potansiyelini gözler önüne sererek, hastalarımızın kalbine dokunmamıza olanak sağlayacak,
• Yetişmiş sağlık uzmanları olarak eczacıların sağlık
sistemi içerisinde doğru konumlandırılması ile toplum
sağlığının korunmasına, ilaç tedavi sonuçlarının iyileştirilmesine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır.

Smart eczane projesinin ismi dahil eleştirilecek
çok yönü olabilir. Örneğin yasalarımız henüz bu
proje için uygun değil. Örneğin henüz eczacılarımız
için sürekli eğitim ve yeterlilik değerlendirmesi zorunlu değil. Yeterlilik değerlendirmesi zorunlu olsa
bile yeterlilik alamayanlara ne olacağı belli değil.
Ancak "Smart Eczane" meslek hakkının alındığı,
eczacıların sağlık değeri üreten sağlık profesyoneli olma özelliğine kavuştuğu, eczanelerde hasta ve
kamu güvencesinin korunduğu, REÇETE HACMİNİN
DEĞİL; HİZMET KALİTESİNİN ödüllendirildiği, mesleğin kendi temsilcilerinin elleri ile şekillendirilecek bir
değişim için bir başlangıç, büyük bir adımdır.
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Probiyotikler

Hakkında Her Şey

Ecz. Ezgi Sena GÖREN

İnsan vücudu deri, ağız boşluğu, gastrointestinal ve ürogenital sistemler başta
olmak üzere pek çok mikroorganizmanın yaşadığı dinamik bir ekosistemdir.
İnsan vücudundaki toplam bakteriyel popülasyonun yaklaşık 1014 düzeyinde
olduğu kestirilmektedir. Vücudumuzdaki toplam hücre sayısı ile karşılaştırıldığında, bakteri sayısının 10 kat daha fazla olduğu görülmektedir.
İntestinal ekosistemin fizyolojik dengesi hastalık,
yaşlılık, stres, ilaç kullanımı, diyet alışanlıklarının değiştirilmesi, iklim koşullarında ortaya çıkan değişmeler ve çevresel toksik maddeler gibi etkenlerden
etkilenebilir. İntestinal sistemin dengesinde ortaya
çıkan bu düzensizlikler "disbiyozis" olarak adlandı24
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rılır. Disbiyozisin tersi bir durum olarak, intestinal
sistemde bulunan yararlı mikroorganizmaların sistemin fizyolojik dengesine olumlu yönde katkıda
bulunmasına "probiyozis", bu mikroorganizmalara
da "probiyotik mikroorganizmalar" denilmektedir.

penisiline direnç gelişmesi yeniden doğal mikroflora
üzerine ilgiyi artırmıştır. Örneğin; Adolf Hitler savaş
dönemi sırasında kronik kabızlıktan muzdariptir ve
tedavisine ek olarak bizim hayatımıza yeni yeni kazandırdığımız probiyotikleri o dönemlerde kullanmaktadır. (Nazilerin Karanlık Dünyası ve Hasta Hitler)

Probiyotik sözcüğü Yunanca kökenli olup, "yaşam
için" anlamına gelmektedir ve antibiyotik sözcüğünün anlamca karşıtıdır. Probiyotik özellik taşıyan
mikroorganizmaların insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ilk kez 1908 yılında, Nobel ödüllü araştırmacı Elie Metchnikoff tarafından ortaya atılmıştır.
Metchnikoff, Bulgar çiftçilerin fermente süt ürünleri
tüketimi sonucu daha sağlıklı ve uzun ömürlü olduklarını gözlemlemiştir. Bunun nedeninin ise bu
ürünlerde bulunan çubuk biçimindeki bakterilerin
bağırsaktaki mikroflorayı olumlu yönde etkilemesi
ve toksik mikrobiyal etkinliği azaltması olduğunu
belirtmiştir. Günümüzde kullandığımız
tanım, WHO ile FDA tarafından belirlenmiştir. Bu tanıma göre probiyotikler
yeterli miktarda alındığı zaman konak
üzerinde sağlığa yararlı etkiler sağlayan
yaşayan mikroorganizmalardır.

Probiyotik bakteriler genellikle laktik asit bakterileridir. Yoğurt yapımında kullanılan mikroorganizmalar dışında tüm laktik asit bakterileri bağırsak
florasında doğal olarak yaşayabilirler. Lactobacillus
türleri, ince bağırsakta yaşayabilirler ve çok sayıda
bulunurlar. Bifidobakterler kalın bağırsakta koloni
oluşturabilirler.
Probiyotiklerin insan sağlığına yararlı olabilmeleri için mide ve duodenumdan geçişleri sırasında
bölgedeki yüksek derecedeki asitliğe dayanıklı olmaları gerekir. Bu dayanıklılığı arttırabilmek için şu
anda piyasada bulunan bir firma özel dual kaplama
teknolojisi kullanmaktadır. Bağırsak epitel hücrelerinde kısa sürede kolonize olup çoğalmalıdırlar, ince
bağırsağın üst bölümünden geçişleri sırasında safra
tuzlarına karşı dirençli olmalıdırlar.

Probiyotikler hakkında araştırmalar 20. yüzyılın ilk dönemlerinde başlamasına karşın ancak sonlarına doğru
hız kazanabilmiştir. 1938'de Alexander
Fleming tarafından penisilinin keşfi ve
gelişen antibiyotiklerin olumlu sonuçlarından dolayı probiyotiklerin kullanımı
bu dönemde önemini yitirmiştir. Ancak,
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2.2. Probiyotiklerin Kaynakları
Probiyotik olarak kullanılan bakteriler büyük oranda laktik asit bakterileridir. Laktik asit bakterileri dışında
probiyotik olarak kullanılan diğer türler Bacillus, Saccharomyces ve Aspergillus'tur.
Lactobacillus Türleri
		

L. cellobiosus, L. delbrueckii, L.brevis, L. acidophilus, L. reuteri, L. curvatus, L. fermetum, L.
plantarum, L. jonhsonii, L. rhamnosus, L. helveticus, L. salivarius, L. gasseri

Bifidobacterium Türleri

B.adolescentis, B. bifidum, B. breve, B. infantis, B. longum, B. thermophilum

Bacillus Türleri

B. subtilis, B. pumilus, B. lentus, B. licheniformis, B. coagulans

Pediococcus Türleri

P. cerevisiae, P. acidilactici, P. pentosaceus

Streptococcus Türleri

S. salivarius ssp. thermophilus, S. intermedius

Bacteriodes Türleri

B. capillus, B. suis, B. ruminicola, B. Amylophilus

Propionibacterium Türleri

P. shermanii, P. freudenreichii

Leuconostoc Türleri

L. mesenteroides ssp. mesenteroides

Küfler

A. niger, A.oryzae

Mayalar

Saccharomyces cerevisiae, Candida torulopsis

L. acidophilus yoğun miktarda, karbonhidratla
beslenenlerde, anne sütü alan bebeklerde ve çürük
dişlerde, ağız ve bağırsağın normal florasında bulunur. Yenidoğan, ergenlik ile menopoz arası dönemde
ve erişkin kadınların vajina florasında bulunur. Vajina
epitelindeki glikojenden laktik asit oluşumunu sağlayarak pH değerini 4-4.2'ye dek düşürürler ve böylece patojen bakterilerin yerleşmesini engellerler.

Klinikte sık kullanılan başlıca türler ise L. acidophilus, L. bulgaricus, L. reuteri ve L. rhamnosus GG
(LGG)'dir. L. bulgaricus ticari preparatların bileşimine
eklenmesine karşın, normal bağırsak florasında bulunmaz. L. acidophilus intravajinal uygulanır. Vajinal
tablet vajinal sıvı ile temasa geçtiği anda çözünmeye
başlar.

PROBİYOTİKLERİN ETKİLERİ
Laktoz İntoleransının Düzenlenmesi
Laktoz intoleransı Asya ve Avrupa'da yaygın olup,
yaş, uzun süre antibiyotik kullanımı ve sindirim sistemi hastalıkları gibi nedenlerden dolayı mukozada zedelenme gelişmesi sonucu laktaz enziminin
azalmasından kaynaklanan bir hastalıktır. Probiyotik
bakteriler ince bağırsakta parçalanarak bakteriyel
laktaz enziminin serbest kalmasını sağlarlar. Salgılanan bu enzim ortamdaki laktozu sindirerek laktoz
intoleransını düzenler.
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Alerjinin Düzenlenmesi
Probiyotiklerin mukozal bariyer işlevini geliştirerek alerjik tepkilerin düzenlenmesinde yararlı etkilerinin olduğu ve bunun yanı sıra, küçük çocuklar tarafından probiyotik tüketiminin bağışıklık sisteminin
gelişimini olumlu yönde etkileyebildiği bildirilmiştir.
Irritable Bağırsak Sendromunun Düzenlenmesi
Etiyolojisi tam olarak belli olmadığı için tedavisi
yakınmalara yöneliktir. Tedavide lifli ve posalı besinlerle beslenme yanında, bağırsak motilitesini düzenleyen ilaçlar da kullanılır. Son yıllarda bağırsak florasının bozulmasının da hastalığı etkilediği bildirilmiştir.
Antibiyotiklerin Neden Olduğu Diyarenin
Düzenlenmesi
Antibiyotik tedavisi bağırsak florasında değişikliklere yol açmasının yanı sıra sindirim ve emilim işlevlerini etkileyerek karın ağrısı ve diyareye neden
olabilir. Antibiyotik alan çocuklarda diyare sıklığının
%40'lara varan oranlarda olduğu bildirilmiştir. Antibiyotik kullanımının başka bir yan etkisi ise, bakteriyel aşırı çoğalmadır. Bu durumlara yol açabilen en
önemli mikroorganizma Clostridium difficile'dir. Bu
durum en çok bağışıklık sistemi baskılanmış ya da
uzun süre hastahanede yatan hastalar ile çocuklarda görülür. Antibiyotiklerin neden olduğu diyare,
antibiyotik tedavisine başlandıktan itibaren tedavi bitiminden iki ay sonrasına kadar ortaya çıkabilir. Probiyotikler bu durumda bağırsakların koruyucu mukoza engelinin yeniden oluşumuna ve
bağışıklık düzeyinin artmasına katkıda bulunurlar.
Kanserin Düzenlenmesi
Probiyotiklerin kanser oluşum riskini azalttığı ise
birçok araştırmacı tarafından ortaya konulmuştur.
Örneğin; Aso ve Akazan yaptıkları araştırmalarda

1.010 kob/g düzeyinde L. casei toz preparatından bir
yıl boyunca günde üç kez tüketen insanlarda mesane kanseri tedavi sürecinin hızlandırıldığını bildirmişlerdir. Bir başka araştırmada ise, L. acidophilus tüketiminin kolon kanserini önlediği gösterilmiştir.
Konstipasyonun Düzenlenmesi
Konstipasyon için belirlenmiş tek bir tanım yoktur. Hastaların çoğuna göre konstipasyon sert dışkı,
dışkılama sayısının azlığı, yoğun ıkınma gerekliliği,
tam boşalmama hissi, yetersiz dışkılama, anüs ya da
vajina çevresinde bası, tuvalette uzun zaman geçirme belirtilerinden birinin ya da daha çoğunun bulunmasıdır. Tedavisi yüksek maliyetlere yol açan bir
hastalık olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl
2.5 milyon birey konstipasyon yakınmasıyla doktora başvurmakta ve laksatifler için her yıl 800 milyon
dolardan çok harcama yapılmaktadır. Ouwehand
ve ark. probiyotik L. rhamnosus ve P. freudenreichii
kombinasyonunun konstipasyon sorunu olan yaşlılarda defekasyon sıklığını arttırdığını bildirmişlerdir.
Helicobacter (H.) pylori’nin Neden Olduğu
Enfeksiyonların Düzenlenmesi
H. pylori enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan
antibiyotiklere hızla direnç gelişmesi ve olası yan etkileri bu antibiyotiklerin tedavide kullanımını sınırlandırmaktadır. Bu nedenle bu tür enfeksiyonlarda
alternatif tedavilere yönelme başlamıştır. Bu alternatif tedaviler probiyotiklerin kullanımını da içerir.
Yüksek Kolesterolün Düşürülmesi
Bugüne dek bu konu üzerinde birçok in vitro/in
vivo çalışma yapılmış ve özellikle belirli Lactobacillus ya da Bifidobacterium türlerini içeren probiyotik ürünlerin kandaki yüksek kolesterol düzeylerini
azalttıkları gösterilmiştir.
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Ağız ve Diş Sağlığının Düzenlenmesi
Ağız ve diş hastalıkları genel olarak çeşitli patojen
mikroorganizmaların ağızda enfeksiyon oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Probiyotikler ağızda koruyucu bir tabaka olan biyofilm oluştururlar. Oluşan
bu biyofilm tabakası patojen mikroorganizmaların
ağız boşluğuna yerleşmesini önler ve karyojenik
bakteriler ile periodontal patojenlerin büyümelerine
karşı yarışırlar. Yakın zamanda çürük profilaksisinde
L. reuteri içeren sakızlar kullanılmaya başlanmıştır.

Bunun yanı sıra probiyotikler çeşitli etki mekanizmalarıyla ağız kokusunun düzenlenmesi, akut
pankreatitin düzenlenmesi, diyarenin düzenlenmesi, immün sistemin düzenlenmesi, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının düzenlenmesinde
kullanılırlar.

KULLANILMAMALARI GEREKEN DURUMLAR

KULLANILMALARINA BAĞLI OLARAK ORTAYA
ÇIKAN YAN/TERS ETKİLER

Probiyotik ilaçlar bağışıklık sistemi baskılanmış
ve gastrointestinal mukozal bütünlüğü bozulmuş
olanlarda, hasta preterm bebeklerde, damar içi kateteri olan ya da vücudunda yapay aygıt bulunanlarda kullanılmamalıdırlar.
28
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Bağırsak florası normal olmayanların bağırsaklarında çok sayıda patojen mikroorganizmalar bulunmaktadır. Birdenbire yoğun probiyotik alınırsa, probiyotikler hastalık yapan mikroorganizmaları öldürürler.

Bu mikroorganizmalardan açığa çıkan çok sayıda
toksin kana geçerek hastanın rahatsızlıklarını arttırır.
Hastalarda geçici bir süre hiperaktivite, davranış bozuklukları, uyku sorunları ve hırçınlığa neden olabilirler ve saldırganlığı arttırabilirler, ancak bu durumlar geçicidir ve ekstra oluşan toksinlerin vücuttan
atılımının ardından ortadan kalkar. Buna İngilizcede
"die-off reaction" denilmektedir; aslında bu durum
bir iyileşme krizidir. Bu durumu önlemek için probiyotikler ya da probiyotik besinlere küçük miktarlarda
başlanarak daha sonra yavaş yavaş arttırılır.

- Vücudun gelişmesi için gerekli olan vitamin,
mineral ve protein desteğinin sağlanması ve anlak
gelişimine önemli katkı sağlaması
- Diyare ve konstipasyonu gidermesi
- Deri güzelliği ve parlaklığına olumlu etkiler yapması
- Kanı temizlemesi, kolesterolü dengelemesi ve yüksek tansiyonu düşürmesi, damar sertliğini ve kalp
krizi riskini önlemesi
- Kolay sindirilebilir olması

PROBİYOTİK İÇEREN İLAÇ DIŞI ÜRÜNLER

- Bağırsakları temizlemesi

*Kefir

- Kemoterapi tedavisi sürerken vücudun güçlü kalmasını ve beslenmenin sürdürülmesini sağlaması

- İçerdiği bileşenler ile bağışıklık sistemine yardımcı
olduğu gibi, kazanılmış immün yetmezlik sendromu gibi hastalıkların kötüye gidişini yavaşlatması,
aşırı yorgunluk sendromuna, herpes ve kansere
karşı olumlu etkilerinin olması
- Sinir sistemi üzerine olan sakinleştirici etkisi nedeniyle, uyku bozuklukları, depresyon ve hiperaktivite
rahatsızlıklarında da olumlu etkiler göstermesi
- Astım, alerji ve deri rahatsızlıklarının düzelmesi
- Antibiyotik tedavisinden sonra iç ekosistemin
temizlenmesi

Bütün bunların yanı sıra boza, lahana turşusu,
kımız, fermente et ürünleri, probiyotikli yoğurtlar probiyotik yönünden zengin gıdalardır.
PROBİYOTİKLERİN KULLANIMINDA 		
ECZACININ ROLÜ
Eczacılar bilindiği gibi halkın en yakın sağlık danışmanlarıdır. Hastalar randevu almaya gerek kalmadan, gerek duydukları her an eczacılara danışabilirler. Bu konuda eczacıları önemli yapan şeylerden
en önemlisi sağlık alanında eğitim görmüş olmalarının danışana verdiği güven duygusudur. Bağırsak
mikroflorasındaki bazı yararlı mikroorganizmaların
ölmesi sonucu zararlı mikroorganizmalar baskın
duruma gelir, bu durum başka hastalıklara da zemin hazırlar. İşte tam olarak bu konuda eczacılara
çok önemli bir bilgilendirme rolü düşmektedir. Eczacılar antibiyotik kullanan hastalara bağırsak floralarının bozulacağını, bozulan floranın düzelmesinin
zaman alacağını, bu süreçte antibiyotiklerin istenmeyen etkilerinden korunmak için probiyotik kullanılması gerektiğini anlatmalıdır.

AĞUSTOS 2017 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ

29

KAYNAKLAR
1- Çakır İ, Çakmakçı ML. Probiyotikler tanımı: Etki mekanizması, seçim ve güvenilirlik kriterleri. Gıda, 2004; 29 (6):427-34.

23-Gürsoy O, Kınık Ö. Probiyotik bakterilerin klinik uygulamalarında yeni gelişmeler-II. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006; 43(1):189-96.

2- Başyiğit G. Bazı laktik asit bakterilerilerinin probiyotik olarak kullanılma
özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2004.

24-Tok E, Aslım B. Probiyotik olarak kullanılan bazı laktik asit bakterilerinin
kolestrol asimilasyonu ve safra tuzları dekongugasyonundaki rolleri. Türk
Mikrobiyal Cem Dergisi, 2007; 37(1):62-8.

3- İnanç N, Çiçek B, Şahin H. Probiyotik ve prebiyotiklerin sağlık üzerine etkileri, Erciyes Tıp Dergisi, 2005; 27(3):122-7.
4-Yılmaz Aksu F, Sandıkçı Altunatmaz S, Kahraman T. Probiyotik gıdalar ve
insan sağlığı üzerindeki etkileri. ABMYO Dergisi, 2010; 19:90-4.
5-Molbay D, Çekin MD. Probiyotikler ve prebiyoklerin önemi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 1999; 3(3-4):85-8.
6-Yılmaz, M. Prebiyotikler, probiyotikler ve insan sağlığı açısından kullanım
alanları. Bitirme Tezi, Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eskişehir, 2003.
7-Kıray E, Kariptaş E. Prebiyotikler ve sinbiyotiklerin kolorektal kanser ilişkisi.
Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, 2015; 13(1):28-46.
8-Yörük GN, Güner A. Laktik asit bakterilerinin sınıflandırlması ve Weissela
türlerinin gıda mikrobiyolojisinde önemi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2011; 6(2):163-76.
9-Mikrobiyoloji.org Yararlı Mikroorganizmalar. Erişim: http://www.mikrobiyoloji.org/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF9223083BF302407F. Erişim Tarihi: 28.04.2016.

25-Menderes M, Ersin N. Diş sağlığı ve probiyotikler. Türkiye Klinikleri J Pediatr
Sci, 2012; 8(3):87-92.
26-Arat Maden E, Altun C. Probiyotikler ve ağız sağlığı. Atatürk Üniv Diş Hek
Fak Derg, 2012; 22(3):334-9.
27-Ertekin C. Nekrozitan pankretatitlerde antibiyotik kullanımı. ANKEM Dergisi, 2012; 26:326-30.
28-Mukaddes Saygılı S. Ratlarda oluşturulan ülseratik kolit modelinde S. boulardii’nin etkinliği ve gelişebilecek fungemi riski. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007.
29-Sağmanlıgil V. İshalin fizyopatolojisi: Bağırsakta tonus ve iyon transport
değişimleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 1995; 42:412-25.
30-Özden A. Probiyotik, sağlıklı yaşam için yararlı dost bakteriler. Güncel
Gastroenteroloji, 2013; 17(1):22-38.
31-Vural T, Çelen E. Gastrointestinal sistemle dost mikroorganizmalar ve probiyotikler. Güncel Gastroenteroloji, 2005; 9(3):115-23.

10-Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi. 3. Baskı, İstanbul 2008: 2438-628.

32-Sezen AG. Prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotiklerin insan ve hayvan sağlığı
üzerine etkileri. Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg, 2013: 8(3):248-58.

11-Probiyotikler. Erişim: http://www.birpharma.com/tr/urunlerimiz/laxafiberpro1/probiyotikler. Erişim Tarihi: 30.04.2016.

33-Önal D, Beyatlı Y, Aslım B. Probiyotik bakterilerin epitel yüzeylere yapışması. Orlab Online Mikrobiyoloji Dergisi, 2005; 3(9):1-10.

12-Kılıç E, Aslım B. Laktik asit bakterilerinin vajen florasındaki önemi ve probiyotik olarak kullanımı. Orlab Online Mikrobiyoloji Dergisi, 2003; 1(2) :70-82.

34-Aslan D. Çocuklarda Prebiyotik ve Probiyotik Kullanım İlkeleri Sunumu,
Erciyes Üniversitesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Erişim: http://millipediatri.org.tr/Uploads/EditorImages/ files/Duran_Arslan.pdf Erişim Tarihi:
04.05.2016.

13-Ceyhan N, Alıç H. Bağırsak mikroflorası ve probiyotikler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2012; 5(1):107-13.
14-Erem F, Küçükçetin A, Certel M. Bacillus türlerinin probiyotik olarak değerlendirilmesi. Gıda, 2003; 38(4):247-54.
15-Biler B. Pediococcus acidilactici PBF suşu tarafından üretilen bakteriyosinin karakterizasyonu ve saflaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2009.

35-Kültürsay N. Prematüre bebeklerde nekrozitan enterekolitten korunma
amacı ile probiyotik kullanımı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2012;
55:204-10.
36-Dinleyici EÇ. Probiyotik kullanımının güvenilirliği. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci, 2012; 8(3):110-4.

16-Uymaz B. Probiyotikler ve kullanım alanları. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2010; 16(1):95-104.

37-Doğu SÖ, Sarıçoban C. Probiyotik et ürünleri ve beslenme. Türk TarımGıda Bilim ve Teknolojieri Dergisi, 2015; 3(4):183-9.

17-Akalın AS, Ünal G. Probiyotikler ve allerji. Gıda, 2005; 30(1):43-8.

38-Karaçıl MŞ, Acar Tek N. Dünya'da üretilen fermente ürünler, tarihsel süreç
ve sağlıkla ilişkileri. UÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2013; 27(2):163-73.

18-Kutlu T. Pre ve probiyotikler. Türk Ped Arş, 2011; 46:59-64.
19-Çakır İ, Çakmakçı L. Lactobacillus ve Bifidobacterlerde bazı probiyotik özeliklerin belirlenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2003.
19-Ünal HÜ. Crohn hastalığından tedaviye güncel bakış. Güncel Gastroenteroloji, 2012; 16(1):11-23.
20-Türkay C, Aydoğan T, Özden A. Konstipasyon tanım ve epidemiyolojisi.
Güncel Gastroentereloji, 2005; 9(1):48-51.
21-Oğuz G, Özer K, İbak G. Probiyotikler ve GIS sağlığa etkileri. Türk Mikrobiyoloji Cem Dergisi, 2005; 35:136-48.
22-Korkmaz M, Yüksel F, Ünalacak M, Ünlüoğlu İ. Kabızlık yakınması olan
hastanın 1. basamakta yönetimi. Derleme. 2. Güneydoğu Avrupa Aile Hekimliği Kongresi. Antalya, 21.04.2010: 35-41.

30

AĞUSTOS 2017 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ

39-Karatepe P, Yalçın H. Kefirli sağlık. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., 2014;
4(2):23-30.
40-Yurdakök M. Yoğurdun öyküsü, probiyotiklerin tarihi. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Dergisi, 2013; 56:43-60.
41-Sağdıç O, Küçüköner E, Özçelik S. Probiyotik ve prebiyotiklerin fonksiyonel
özellikleri. Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg, 2004; 35(3-4):221-8.
42-Nöropsikiatrik Hastalıkların Tedavisinde Probiyotiklerin Önemi. Erişim:
http://beslenmebulteni.com/beslenme/noropsikiatrik-hastaliklarin-tedavisinde-probiyotiklerin-onemi. Erişim Tarihi: 05.05.2016.
43-Sezgin E. Sütün Beslenmede Yeri ve Önemi. III. Süt ve Süt Hayvancılığı Öğrenci Kongresi. Aksaray, 21 Mayıs 2012: 8-336.
44-Budak Bağdatlı A, Kundakçı A. Fermente et ürünlerinde probiyotik mikroorganizmaların kullanımı. CBÜ Fen Bilimleri Dergisi, 2013; 9(1):31-7.

Ecz. Buğra ÜSGÜLOĞLU

Antibiyotikten Önce
“Dünyada savaşlar kadar vebalar da meydana gelmiştir. Vebalar da,
savaşlar da insanı hazırlıksız yakalar (...) Bir savaş patladığında insanlar:
"Uzun sürmez bu, çok aptalca!" derler. Ve kuşkusuz bir savaş çok aptalcadır,
ancak bu onun uzun sürmesini engellemez. Budalalık hep direnir, insan
hep kendisini düşünmese bunun farkına varabilirdi. Bu açıdan burada
oturanlar da herkes gibiydi, kendilerini düşünüyorlardı; bir başka deyişle
hümanisttiler; felaketlere inanmıyorlardı. Felaket insana yakışmaz, onun
için felaket gerçekdışıdır, geçip gidecek kötü bir rüyadır, denir. Ancak her
zaman da geçip gitmez, kötü rüyalar arasında insanlar geçip gider ve
önlemlerini almadığından başta hümanistler gider.”
Albert Camus,Veba
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Bencil gen teorisine göre organizmalar,
genlerin kendilerini kopyalamak için kullandıkları makinelerdir, ikincil önemdedirler.
Hastalıklar, bu makinelerin gen aktarımı için
kullandıkları yöntemlerdir. Mikroorganizmaların bütün amacı canımızı sıkmak gibi
gözükse de onlar bizden çok daha uzun zamandır buradalardı ve 3 milyar yıldan uzun
bir süre dünyanın tek hakimiydiler. Büyük
canlılar resme çok sonradan girdiler ve mikroorganizmaların bir kısmı sonraki nesillerine
giden yeni bir ara basamak, bir depo bulmuş oldu.
Artık ilişki, genlerini mümkün olan en yüksek hızla
kopyalamaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışan
canlılar arasında bir silahlanma yarışıdır.
Genlerin uzun vadeli uyumu ancak mikroorganizmanın, taşıyıcısının nüfus yoğunluğuna adapte
olmasıyla gerçekleşebilir. Seyrek nüfuslu bir toplulukta taşıyıcısını uzun süre öldürmemek, gen aktarımı açısından avantaj sağlar. Bu şekilde taşıyıcı uzun
yıllar boyunca, hastalığı ve hastalık etkeninin genlerini topluluğun diğer bireylerine aktaracak zaman
bulur. Nüfusun tamamını kısa süre içinde öldürmek,
söz konusu popülasyon için olduğu kadar mikroorganizma için de tarih olmak veya kendini doğal
rezervleriyle sınırlandırmak anlamına geleceği için
dezavantajlıdır. Bunun yerine taşıyıcının yeterli süre
hayatta kalması kararlı bir yayılma hızı sağlar; böylece taşıyıcı popülasyona ölen bireylerin yerine yenilerinin gelmesine yetecek kadar zaman tanınmış
olur. İnsanlığın en eski hastalıkları bu şekilde varlığını sürdürmüştür. 100 kişiden küçük gruplar halinde ve çoğu zaman diğer topluluklardan yalıtılmış
halde yaşayan avcı-toplayıcı bir toplumda hızlı ve
öldürücü bir yayılım yerel kalmak zorundaydı, farklı
topluluklara kendini kopyalayamazdı. Genellikle...
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Erkek kardeş için İngilizce’de “brother”, Yunanca
“phrater”, Sanskrit dilinde “bhrater”, Latince “frater”,
eski İrlanda dilinde ise “brathir” kelimeleri kullanılır.
Bu benzerliğin sebebi, bu dillerin ortak atalarının Ön
Hint-Avrupa dili olmasıdır. Ön Hint-Avrupa dilinin
bereketli hilalden Anadolu’ya, buradan da Avrupa
ve Hindistan’a yayıldığı şeklindeki hipotez çürütülmedi ancak ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya. MÖ 3. binyılda, Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan
Yamnaya kültürüne ait kır çobanlarının göçüyle
ÖHA dilinin Avrupa’ya ve Asya’ya yayıldığı görüşü
son dönemde destekçi kazanmakta. Peki Yamnaya
halkının göç etmelerinin sebebi neydi? 101 Yamnaya insanının 9’unun kalıntılarında bulunan Yersinia
pestis DNA’ları sorunun cevabının veba olabileceğini gösteriyor. Henüz tarıma geçmemiş bu halka
dadanan veba sonradan dünyayı kasıp kavuracak
olan bubonik değil, septisemik vebaydı. Septisemik
veba, yayılmak için kemirgenlere ve pirelere ihtiyaç
duymaz, insandan insana kan yoluyla bulaşır. Bu
bulaş, çok verimli olmasa da korku içindeki Yamnayaları topraklarından ayrılmaya zorlayabilecek
kadar öldürücüdür. Kuzey ve merkez Avrupalıların
genomları, MÖ 3. binyıldan önce, Avrupanın eski
avcı-toplayıcılarının ve Ortadoğu’nun ilk çiftçilerinin, MÖ 2. binyıla gelindiğinde ise Yamnaya halkının genomunu andırmaktadır.

Öyleyse hastalığın yerel kalması, etkilerinin de yerel kalmak zorunda olduğu anlamına gelmeyebilir.
Tarım devrimiyle birlikte nüfus yoğunluğunun
artıp şehirlerin kurulmaya başlaması, bizim için olduğu kadar mikroplar için de yeni bir hayatın başlangıcını işaret eder. Avcı-toplayıcılar sürekli hareket halinde olduklarından dışkılarıyla aynı ortamda
uzun süre bulunmazlar. Çiftçiler ise yerleşiktirler ve
bu durum, modern kanalizasyon sistemlerinin yokluğunda, fekal-oral yolla aktarım için mükemmel bir
ortam oluşturur. Dışkının gübre olarak kullanımını,
tarlalara ve yiyecek depolarına dadanan kemirgen,
sivrisinek ve sümüklü böcekleri de dikkate aldığımızda tarım devriminin -bize herhangi bir fayda
sağladığı iddia edilse bile- bizden çok mikroorganizmalara fayda sağladığı söylenebilir.
Tarımı kısa süre içerisinde hayvancılığın da takip
etmesiyle, birçok modern hastalığımızın temelleri
atılmış oldu. 9000 yıl öncesine kadar sadece sığırlarda ve geviş getiren memelilerde görülen sığır
vebası, bu hayvanların evcilleştirilmesiyle insana
taşındı ve yeni konakçısına uyumlu olacak şekilde
evrimleşerek kızamığa dönüştü. Sığırlar, tüberküloz
ve çiçeğin de insana geçmesine aracılık ederken,
domuz ve ördeklerden gribi, yine domuzlardan ve
köpeklerden boğmacayı alıyorduk. Bugün bildiğimiz salgın hastalıkların bir çoğunun oldukça yakın
tarihli olmasının sebebi, bize uyumlu şekilde evrimleşmelerinin ve yayılabilmelerinin ancak tarım ve
hayvancılığın icadından sonra mümkün olmasıdır.
Çiçek hastalığı MÖ 1600, kabakulak MÖ 400, cüzzam MÖ 200, çocuk felci MS 1840, AIDS ise 1959
yılını beklemiştir.
Tarih ilerlerken devletlerin ihtiyaçları çeşitleniyor,
ülkeler arasında karmaşık ilişkiler kuruluyordu. Ticaret ve savaşlar daha uzak mesafeleri kapsıyor, Uzak

Doğu, Ortadoğu, Avrupa ve Kuzey Afrika arasında
baharatlar, madenler, askerler ve patojenler o zamana dek görülmemiş bir yoğunlukla taşınıyorlardı.
Örnek bir salgın şu şekilde patlak verebilir; bakterinin etkisine bağışıklı bir tür, örneğin Yersinia pestis
(veba) taşıyıcısı bir kemirgen türü, bakteri için doğal
rezervuar işlevi görür. Kemirgen, yaşadığı ortamdaki hızlı bir değişim yüzünden göç ederek o zamana
kadar yakın temas içinde bulunmadığı başka türlerle aynı yaşam alanını paylaşmak zorunda kalabilir.
Bu yeni tür, insanların buğday stoklarına rahatlıkla
sızabilen bir fare olabilir. Taşıyıcı türden beslenen
pirelerin bu yeni tanışılmış komşulardan da beslenmeye karar vermesi üzerine bakteri yeni bir yaşam
alanı bulur. Ürünün ticareti sırasında enfekte fareler
de buğdayla birlikte yeni lokasyonlarına taşınırlar.
Bu lokasyonun yoğun nüfuslu ticari bir liman olması olasıdır. Gerek eski taşıyıcılarının ölmesiyle, gerekse de Yersinia pestis’in sindirim sistemlerindeki
etkisiyle beslenemeyen pireler panik içinde yeni
ev sahipleri ararlar. Adayların arasına artık insan da
girmiştir. Bakteri, yoğun insan popülasyonu içinde
hızlıca yayılır ve nüfusun önemli bir kısmını kıracak
korkunç bir salgına neden olabilir. Örneğin Mısır'da
bir limandan kalkan gemi, hastalığı Yunanistan'a taşıyabilir.
MÖ 5. yüzyılda Atinalıların başı Spartalılarla yeterince beladaydı. Peloponez Savaşları sırasında
Spartalılardan korunmak için çevreden gelen halkın da katılımıyla iyice artmış Atina nüfusu büyük
bir salgınla kırılacak, Pericles de dahil olmak üzere
nüfusun en az üçte biri ölecekti. Antonine vebası
165-180 yılları arasında, Justinian vebası 541-542 yıllarında Roma’yı ağır bir yıkımdan geçirecektir. 13461353 yılları arasında ise Kara Ölüm Çin'den başlayarak İpek Yolu'yla Trabzon ve İstanbul gibi ticaret
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merkezlerine yayılacak, İstanbul'dan yola çıkan gemilerle Mısır’a ve buradan Ortadoğu'ya, Kırım-İtalya
arası ticaret gemileri vasıtasıyla da Avrupa'ya yayılacaktı. Hastalığın ulaştığı yerlerde yıkım korkunçtu.
Kara Ölüm Avrasya çapında en az 75 milyon insanın
ölümüne sebep olmuştu. Avrupa 20 milyon kişiyi,
yani tüm nüfusunun üçte birini kaybedecekti. Avrupa nüfusu Kara Ölüm’den önceki seviyelerine ancak
200 yıldan uzun bir süre sonra gelebilecekti.
Kara Ölüm’ün yarattığı yıkım, Avrupa ekonomisini de tahrip etmiş, iş gücüne ve değerli madenlere
talebi arttırmıştı. O zamana kadar Sahra’nın güneyinden Kuzey Afrika’ya giden altın kervanları, köle
ticareti için de kullanılıyordu ancak kaynakların çeşitlendirilmesine ihtiyaç vardı. Batı Afrika’nın gittikçe
daha uzak kıyıları maden ve köle ticaretine katılıyor,
daha uzaklara güvenli seyahat ihtiyacı, daha büyük
ve okyanus sularına daha uzun süre dayanabilecek
gemilerin geliştirilmesini gerektiriyordu. Sığ sulara,
küçük çaplı baharat ticaretine ve savaşlara uygun
olan kadırgalar yerlerini okyanus yolculuklarına uygun daha büyük gemiler olan karavellere bıraktılar.
Böylece Batı ve Güney Afrika’ya olduğu kadar Amerika’ya giden yol da açılmış oldu. Kristof Kolomb
Amerika’ya ayak bastığında üç gemisinden ikisi karaveldi.
Karaveller, Avrupalılar için yeni bir dünya, yerli
Amerika halkları için ölüm ve yıkım demekti. Bunun
sebebi beyaz adamın üstün teknolojilerinden de
çok yanlarında getirdikleri mikroplardı. Amerika kıtasının orta bölümleri tarıma elverişliydi, bu bölgede yoğun nüfuslu uygarlıklar oluşmuştu. Fakat bu
uygarlıklar Avrasya kıtasında bulunan koyun, hindi,
sığır, domuz gibi hayvanlardan yoksun oldukları için
yerli halk, beyaz adamın binlerce yıl boyunca bağışıklık kazanıp birlikte yaşamayı öğrendiği mikroplara
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karşı savunmasızdı. Beyaz adamla girdikleri savaşlarda kaybettikleri nüfusun çok daha fazlasını salgınlarda kaybettiler. Kuzey Amerika yerlileri ise kısıtlı balkabağı ekimi haricinde tarıma uygun bitkilere sahip
değillerdi. Tarımın yokluğunda kuzey Amerikalıların
daha düşük nüfus yoğunluğuna sahip göçebeler
olarak yaşamaları mikropların ve beyaz adamın yayılmasını yavaşlattı. Bu yavaşlık, kızılderililerin at ve
tüfek kullanımını öğrenerek beyaz adamın saldırganlığına daha uzun süre karşı koyabilmelerini ve
kaçınılmaz sonu geciktirebilmelerini sağladı.
Yine de işgalciler, yerlilerin bağışıklıklarındaki eksikliği kullanmaktan geri kalmadılar. Fort Pitt
kuşatması sırasında İngilizler, hediye ettikleri battaniyeler ve mendiller vasıtasıyla çiçek hastalığını
yerli savaşçılar arasında yayarak düşmanın gücünü
kırmayı başardılar. Bu biyolojik savaşın ilk örneği
değildi. İskitler MÖ 400 yıllarında oklarını ölülerin
çürüyen bedenlerine veya kan-gübre karışımına
batırarak zehirlerlerdi. Pers, Yunan ve Roma kaynaklarında düşmanların kuyularını zehirlemek için
ölü hayvanların kullanıldığına dair anlatımlar vardır.
1155’te İmparator Barbarossa kuyuları zehirlemek
için çürümekte olan ölü askerlerin bedenlerini kullandı. 1346’da Moğollar, Karadeniz kıyılarındaki Kefe
şehrinin kuşatması sırasında vebadan ölen savaşçıların cesetlerini mancınıklarla kente fırlattılar. Tarih
boyunca insanlar birbirlerini öldürmek için cüzzamlı şarap satışından kuduz köpeklerin salyalarını
çömlekler içinde mancınıkla fırlatmaya kadar birçok
yöntem denediler. Hastalık etkeninin gözle görülmeyen küçük canlılar olduğunu ise oldukça kısa bir
süre önce öğrendik.
18. yüzyıla gelindiğinde doktorlar, hastalıkları doğal olmayan çevresel, fiziksel ve psikolojik etkenler
yüzünden vücut sıvılarının düzensizleşmesine bağ-

lıyorlardı. Kötü hava, kötü beslenme, aşırı yorgunluk
veya üzüntü gibi durumlar kan, balgam, safra gibi
vücut sıvılarını altüst ediyor, bu durum da hastalığa
sebep oluyordu. O halde tedavi de kusurlu sıvıların
vücuttan atılmasıyla gerçekleşmelidir. Bu amaçla
kusturucular, müshiller, idrar ve ter söktürücü ilaçlar,
hacamat gibi yöntemler çok yaygın kullanılmaktaydı. Hasta iyileşemeyip öldüğü zaman ise hastanın
denge durumunun düzelemeyecek ölçüde bozulduğuna kanaat getiriliyordu.
Bu dönemde doktorların müşterileri büyük ölçüde aristokratlardan oluşuyordu. Tedavi hastanın
isteğiyle, onun evinde gerçekleşiyor, hasta doktora
değil, doktor hastaya gidiyordu. Zengin aileler doktorun üzerinde güç sahibiydi ve doktor da onlara
saygıda kusur göstermiyordu. Bu saygınlığın pahalıya patlayan sonuçları vardı. Doktor-hasta teması
nabız ve yüzle sınırlıydı. Hastasının kıyafetlerini çıkartarak muayene etme imkanı olmayan doktorlar,

hastanın anlatımlarından, göz kapaklarından veya
diş etlerinden sonuç çıkarmaya çalışıyorlardı. Aynı
zamanda doktorların hastalarının başında uzun zamanlar geçirmesi çok sayıda hastayla tanışmalarını
ve geniş bir grup üzerinde gözlemde bulunmalarını engelliyordu. Böylece hastalıkların farklı kişilerde
gösterdiği ortak karakterlerin tanımlanması gecikiyordu.
Büyük bir dönüşüm çok yaklaşmıştı. Fransız devrimi sınıf ilişkileriyle birlikte doktor-hasta ilişkisini de
tamamen değiştirdi. Eski hastaları olan aristokratların önemli bir kısmının giyotinle tanışmalarının
ardından doktorların çalışma şekli, tek bir zengin
hastanın başında beklemekten, hastanelerde çok
sayıda yoksul hastaya maaş karşılığında bakmaya
evriliyordu. Doktor artık hastasının hizmetçisi değil,
kliniğin efendisiydi. Hastayla yakından temas kurabilir, tedaviye tek başına karar verebilir, çok sayıda hastayı gözlemleyerek hastalık hakkında daha fazla bilgi
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sahibi olabilir ve genç doktor adaylarını eğitmek için
daha fazla vakit bulabilirdi. Paris hastaneleri, gidecek
yeri olmayan zavallıların aynı yatağı üç insan ve sayısız böcekle paylaşarak ölümü bekledikleri çukurlar
olmaktan çıkarak gerçek hastanelere ve Avrupa’nın
her yanından doktor olmak isteyen gençleri çeken
önemli eğitim kurumlarına dönüşüyorlardı.
Tarih hızlanırken, Fransız devrimini, Britanya’dan
başlayarak sanayi devrimi takip etti. Şehirlerde
makinalar ve fabrikalar üretime giriyorlardı ancak
iş gücü açığı yüksekti. İş gücüne talepteki artışla
maaşların yükselmesi köyden kente göçü tetikledi. Kentlerde proletarya sınıfı oluştukça iş gücüne
talep azalacak, üretimin ucuzlamasıyla köylülerin
ek geçim kaynağı olan dokumacılık bitecek, yoksul
düşen köylüler bu kez yüksek maaş için değil, mecbur oldukları için topraklarını satarak kentlere göç
etmek zorunda kalacaklardı. Kısa sürede anlaşıldı ki
bu hızlı değişime ne kentler ne de insanlar dayanıklı değildi. Sebze atıkları ve hayvan pislikleriyle dolu
sokaklar, aldıkları ücret kendine ait bir eve yetmeyen insanların üst üste yaşadığı, yatak bulabilenlerin 4-6 kişi aynı yatakta, bunu da bulamayanların
zeminde elbiselerinin üzerinde yattığı, penceresiz,
camsız, ışıksız, tuvaletsiz evler işçi mahallelerinin
normalleşmiş manzarasıydı. Tifüs, kolera ve verem
kentleri kasıp kavururken kurbanlarının çoğunu
korkunç koşullarda yaşayıp yetersiz beslenen işçiler
oluşturmaktaydı.
Resmi görevle Manchester’ın bir banliyösünü
inceleyen Dr. P. H. Holland, 1840 yılında yayınlanan
bir raporunda şöyle yazmaktaydı: “Bazı sokaklardaki
ölüm oranının başka sokaklara göre dört defa daha
fazla olduğunu ve bazı sınıfların tüm sokaklarında
başka sınıf sokaklara göre iki kat fazla olduğunu,
bunun daha da ötesinde, kötü durumdaki sokak-
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larda değişmez biçimde yüksek ve durumu iyi olan
sokaklarda da hemen hemen değişmez biçimde
düşük olduğunu belirledikten sonra, çok sayıda
yurttaşımızın, yüzlerce kapı komşumuzun her yıl,
en belirgin önlemlerden yoksun oldukları için yokoldukları sonucuna varmadan edemiyoruz.”
Aslında insanlar mikropların keşfinden çok daha
önce hastalıklarla çevre arasında oldukça tutarlı bir
sebep-sonuç ilişkisi kurabilmişlerdi. Hipokrat’a göre
durgun su kaynakları ve bataklıklara yakın kasabalar
hastalığa yatkın yerlerdi. Pis kokan sular ve kötü kokunun içinde ölümcül bir şeyler olmalıydı. 17. yüzyılda bazı İngiliz bilim insanları havanın miasma adı
verilen, yerden çıkan ve hastalığa sebep olan inorganik maddeler taşıdığı fikrini öne sürdüler. Bu fikir,
18. yüzyılda oldukça kabul görmüştü.
Mikroplar ise bu tarihten çok önce, 1683 yılında
Hollandalı usta bir mikroskop yapımcısı olan Anthonie Van Leeuwenhoek tarafından keşfedilmişti.
Leeuwenhoek, dişlerinin arasını kazıdığında çıkanları mikroskop altında incelediğinde uzayda yaşam
bulmuş kadar şaşırmıştı. Ancak gördüğü küçük hayvancıkları hastalıklarla ilişkilendirmek için bir sebebi
yoktu. Sonraki süreçte, çürümenin olduğu her yerde bu canlıların yoğun olarak bulunmasıyla üç olasılık üzerinde uzun sürecek bir tartışma başladı; bu
canlılar ya çürümeye yol açıyorlardı, ya çürümenin
olduğu yere yöneliyorlardı ya da çürüme esnasında
ve çürüme yerinde kendi kendilerine türüyorlardı.
Kendi kendine türeme fikri, tartışmaya kurtçukları ve fareleri de katarak, karşılıklı hatalı tasarlanmış
deneylerle herhangi bir sonuca ulaşmadan uzayıp
gidecekti. 1688’de İtalyan Francesco Redi, açık havaya bıraktığı dana etinin üzerine tül örtü örterek
kurtçuk türemesini engelliyor, bunun da kurtçukların sineklerden geldiğini gösterdiğini söylüyordu.

1748’de İngiliz bir rahip olan John Turbeville Needham, koyun eti suyunu içinde mikrop üremeyeceği varsayılacak şekilde kaynatarak hava sızdırmaz
kaplarda tutmasına rağmen mikrop ürediğini göstererek, kendiliğinden türemeyi savunuyordu. Farkına varmadığı şey ise kabın steril olmaktan uzak
olmasıydı. Bir diğer İtalyan Lazzaro Spallanzani ise
aynı deneyi küçük değişikliklerle tekrarlıyordu. Spallanzani, içindekileri kaynatmadan önce cam tüpün
ağzını eritip kapattığında ve kaynamadan sonra soğumaya bıraktığında mikropların ortaya çıkmadığını gösteriyordu. Kendiliğinden türeme savunucuları
ise bunun sebebini tüpün içinde türemeye yetecek
oksijen bulunmaması olarak gösterip, Spallanzani’nin deneyinin hatalı olduğunu savunuyorlardı.
Bu kör dövüşü, Louis Pasteur’le birlikte sona erecekti. 1864 yılında Sorbonne’da toplanan bir grup
seçkin bilim insanına kendiliğinden türeme fikrini
tamamen çürüten deneylerini coşkuyla anlatacaktı.
Bu deneylerde Pasteur, kaynamış su-şeker çözeltisini kuğu boyunlu imbiklere koymuştu. İmbikler,
havayla taşınan maddelerin çözeltiye ulaşmasını
farklı oranlarda engelleyecek şekilde tasarlanmıştı.
Sonuçta Pasteur’ün beklediği gibi, havayla taşınan
maddeler çözeltiye ne kadar kolay ulaşıyorlarsa, o
kadar etkili şekilde fermantasyon gerçekleşiyordu.
Organik çözeltileri kaynatmanın onlarda bulunan
yaşam oluşturucu gücü engellediği görüşüne de,
hayvanlardan hava geçirmeyecek şekilde yalıtarak
aldığı sıvıların inkübe edildiğinde bile çürümediğini
göstererek son vermişti.
Bu deneyler Pasteur’ün ustalığını gösterse de,
kendisinin sakladığı bir sır, notlarının yakın zamanda incelenmesiyle açığa çıktı. Bu sır şuydu, deneylerin bir kısmı başarısız olmuş, hiç beklemediği yalıtık
ortamlarda da kendiliğinden türemeyi destekleye-

cek şekilde mikroorganizma üremesi gerçekleşmişti. Bunun sebebini anlayamıyordu fakat düşüncelerinin doğruluğundan emindi, sadece Tanrı yoktan
var edebilirdi. Pasteur’ün farkına varamadığı sorun
şuydu, dönemin imkanlarıyla her defasında kontaminasyonu önlemesi imkansızdı. Etikle inancı arasında kaldığında inancını seçti ve bunu son defa
yapmayacaktı.
Mikropların hastalığa sebep olabileceği fikri
1850’lere gelindiğinde hala radikal bir sav olarak
görülüyordu. Kraliçe Victoria’nın da doktoru olan
John Snow, 1854 yılındaki kolera salgınının sudan
yayılan bir mikrop yüzünden çıktığını iddia etmişti. Bugün bir kahraman olarak anılan doktorun
makaleleri, o zamanlar The Lancet dergisi ve Fran-
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sız Bilim Akademisi tarafından reddedildi. Aynı yıl
İtalyan Filippo Pacini, kolera basilini ilk defa gören
insan oluyordu. 1869’da Amerikan James Salisbury
kabakulak, tifo ve sıtmaya sebep olan mantar türlerini gördüğünü iddia ediyor ama iddiası, bize tanıdık gelecek bir yöntemle, mantarlı suyu onunla
alay ederek içen Horatio Wood tarafından çürütülüyordu. Bu yıllar henüz Pasteur’ün bile hastalıkların
mikroplarla yayıldığına ikna olmadığı yıllardı. Ancak
bilinmeyen bir nedenle ölen ipekböcekleri üzerinde yaptığı yıllar süren çalışmalarla katilin bir parazit
olduğunu anlıyor ve kalan hayatını bulaşıcı hastalıkları incelemeye adıyordu. 1876 baharında Robert
Koch isimli, Polonya’da taşrada çalışan mütevazi bir
doktor, Breslau Üniversitesi’nde çalışan bakteriyoloji
uzmanı Ferdinand Cohn’a Basillus anthracis'in gelişim döngüsünü ortaya çıkarttığını ve çalışmalarının
değerlendirilmesini rica eden bir mektup yazmıştı.
Çalışmalarını sunması için üniversiteye davet edildi
ancak bu silik doktordan kimse fazla bir şey beklemiyordu. İlk sunumuna çok az sayıda kişi gelirken,
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ikinci sunumu biraz daha kalabalıktı. Bu sunumu
izleyen bir doktor, bir meslektaşına şunları yazmıştı: “Her şeyi bırak ve Koch’u görmeye gel.” Üçüncü
sunumunu üniversitenin bütün önde gelen bilim
insanları izlemeye gelmişti. Bu Koch için büyük bir
zaferdi ancak hala şarbonun mikroplar tarafından
yayıldığına inanmayanlar vardı. Onlara son darbeyi
vurmak Louis Pasteur’e düştü.
1881’de Pasteur, şarbona karşı bir aşı geliştirdiğini duyurmuştu. Şarbonun mikrobiyal olduğuna
inanmayan Hippolyte Rossignol isimli bir veteriner, onu aşısını deneyeceği bir gösteriye davet etti.
Bu aynı zamanda mikrop kuramının da sınanması
olacaktı. 50 sağlıklı koyun seçilip, 17 Mayıs’ta yarısı
şarbona karşı aşılanırken, kalan yarısı kontrol grubu
olarak seçilmişti. 31 Mayıs’ta ise koyunların tamamına öldürücü dozda şarbon mikrobu enjekte edildi.
Henüz mikrop kuramı kesin zaferini ilan etmemişti
ancak Pasteur büyük bir cesaretle, 2 Haziran günü
geldiğinde aşılanmış koyunların hepsinin hayatta

olacağını, diğer koyunların ise hepsinin öleceğini
iddia etti. O gün geldiğinde, dünya basınının da
temsilcileri önüne, aşılanmış koyunların biri hariç
tamamı sağlıklı bir şekilde çıkarken aşılanmamış koyunların tamamı ölmüş veya can çekişiyordu. Aşılanmış olanlarda ölen tek koyun ise karnındaki fetüsün sebep olduğu bir komplikasyondan ölmüştü.
Aşıyı Pasteur’ün tek başına kazandığı bir başarı
olarak kabul etmemek gerekir, bu binlerce yılın birikimiydi. Çin’de MÖ 1000 yıllarında bile çiçek hastalarının yaralarından alınan örnekler toz haline getirilip nefesle içe çekilerek aşı denemeleri yapılmıştı.
Peloponez Savaşı sırasında Yunanlılar, hastalığa bir
kez yakalanıp hayatta kalanların hastalığa bir daha
yakalanmadığını fark etmiş ve hastaların bakımıyla
bu insanları görevlendirmişlerdi. Orta Çağ’da, Ortadoğu’da çiçek hastalarının yara kabukları ve ihtihapları fildişi bıçaklarla deri altına enjekte ediliyordu. 18. yüzyıl başlarında aynı yöntemin İstanbul’da
uygulandığını gören Mary Wortley Montagu isimli
bir aristokrat, kızını aşılatan ilk Britanyalı olacaktı.
Edward Jenners ise yöntemi geliştirerek ineklerdeki
çiçek hastalığından elde edilecek aşının insanı da
koruduğunu ve insandan insana aşılamadan daha
güvenli olduğunu keşfetti.
Mikrop devriminin kabullenilmesi bir günde olmadı. Bu, o güne kadar bilinenlerin unutulup tıp
kitaplarının yeniden yazıldığı, verem, kolera, kuduz,
veba gibi hastalıklar hakkında her yıl güncellenen
bilgilerle her şeyin kökten değiştiği bir dönemdi. Bu
yeni bilgileri kabullenip eskiden kopmanın zor olması, dönemin bilimini manipüle edilebilir kılıyordu
ve ekonomik çıkar için bunu yapacak yoz siyasetçi
kıtlığı hiçbir dönemde yaşanmamıştı. 1883 yılında
Mısır’da çıkan kolera salgını İngilizleri panikletmişti
çünkü o dönemde Süveyş kanalından geçen gemi-

lerin tonajının %80’i İngilizlere aitti. Süveyş’in karantinaya alınması büyük bir ekonomik darbe olacaktı,
o halde salgının mikroplardan değil, anormal iklim
koşullarından kaynaklandığı “ispatlanmalıydı”. Hala
mikroplara inanmayan bir bilim adamı ekibi Mısır’a
gönderilerek koleranın Hindistan’dan gelmediği,
anormal hava koşulları yüzünden oluştuğu ve daha
fazla yayılması için bir sebep olmadığı şeklinde herkes rahatlatıldı. Gemiler yollarına devam etmelilerdi.
Duraklamalara rağmen mikrop devrimi insanların
tarih boyunca büyük acılar çekmesine sebep olan
birçok hastalığı aydınlattı. Bunu, antibiyotik devrimi
takip edecekti. Bugün bilinen bütün antibiyotiklere
dirençli süper mikroorganizmaların ortaya çıkmasıyla antibiyotik öncesi döneme dönme tehlikesini
hissediyoruz. Kazandığımızı hissettiğimiz bir savaşın
tekrar kaybeden tarafına geçebiliriz ve bu endişe
hiç yersiz değil. Yine de bu silahlanma yarışında oynamaya hazırlandığımız kozlar var. Bunlar başka bir
yazının konusu olacak.
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Kaplumbağa
Terbiyecisi

Ecz. Zeynep BİÇER
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Ne yapıyor bu adam, kaplumbağalarla?
Eskiden kaplumbağa terbiyecileri mi varmış acaba..?
Kaplumbağalar eğitilebilir mi?
İlk görüldüğünde bu gibi sorular sorduran,
merak uyandıran muhteşem bir tablo.
Ressam Osman Hamdi Bey'e ait Kaplumbağa Terbiyecisi ,Türkiye'nin en ünlü ve aynı zamanda 3,5 milyon dolar rekor bedeliyle halen
en pahalı tablosu.

resmetmek, hatta ilk güzel sanatlar akademisini açmak, antik eserlerden, heykellerden yüz
çevrilen devirde ilk arkeoloji müzesini yapmak,
bunları yönetmek, geliştirmek çok heyecan
vericiydi. Ama hiç kolay olmadı, çok çalıştım,
engel olanlara, eleştirip önüme taş koyanlara
hiç aldırmadım. Monarşik bir sistemdeyiz ve
ben babamın saraya yakın olmasının avantajını ülkemin modernleşmesi için sonuna kadar
kullandım.

En çok satan puzzle, reprodüksiyonları kahvehanelere, otellere, bankalara,türlü işyerlerine, hastanelere hatta eczanelere asılıyor.
Bu tablo neden yapılmış, neler anlatmış, sanat eleştirmenleri bu resimle ilgili ne yorumlar
yapmışlar, hem bunları öğrenelim hem de hak
etmediği biçimde az tanınan Osman Hamdi
Bey'i tanıyalım istedik bu sayımızda.
Şimdi 2,20m yüksekliğindeki bu resmi vİstanbul'da Pera müzesinde asılı bulunduğu
yerden indirip karşımıza koyalım, bakalım 111
yıl öncesinden bize neler anlatıyor..
Tablodaki doğululara özgü bir elbise giymiş,
başına bir yemeni bağlamış olan adam o kadar
canlı ki, sanki sol yanından usulca bize doğru
dönüp konuşmaya başlıyor ve diyor ki;
BEN OSMAN HAMDİ !..

1906 yılındayız.. Daha cumhuriyet kurulmadı, Osmanlı'nın son dönemindeyiz, Sultan Abdülhamid şu an tahtta.
Muhafazakar bir toplumda yenilikçi işler
yapmak, onları kurumsallaştırmak, eserler ortaya koymak öyle zordur ki.. Resmin yasak olduğu bir islami anlayışta ilk kez insan figürü

Ama artık 64 yaşındayım, yoruldum, işte
bak sırtım da hafiften kamburlaştı. 4 yıl sonra
öleceğim. Şu yerde gördüğün kaplumbağaları eğitmekle uğraşmış gibiyim ömrüm boyu.
Onlara ney üflüyorum, neden mi? Toplumu
en iyi eğiten ve büyüten şey sanat diye düşündüm hep de ondan. Bak onlara verilen
yaprakları yiyorlar uysalca, kimileriyse uzaklaşıp gidiyorlar, öğrenmeye hevesleri pek az. Bu
ağırkanlı, kalın kabuklu canlıları eğitebildim mi
yoksa boşa mı didindim, işte onu bilmiyorum.
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Mekandaki eskimişliği görüyor musun, duvarlardaki güzelim çiniler dökülmüş, kimi yerde
örümcek ağları var, devletin düzeni gibi, değerlerimiz gibi, pek çok şey gibi köhneleşti... Yüzümdeki karamsarlığımı fark etmişsindir, ama
sen bakma, ben umutsuz değildim yaşarken...
Ve sabırlıydım, başka çare de yoktu zaten... Siz
de öyle olun, sabırlı ve çalışkan...
Ha, kaplumbağa terbiyeciliği bizde var mı
diye soruyorsun, Osmanlıda hiç olmadı, başka
bir ülkede varmış, sadece esinlendim...
Böyle söyleyip tablodaki yerine dönüyor
Osman Hamdi Bey...
Türk resminde insan figürünü ilk kez kullanan ressam Osman Hamdi Bey'dir. O dönem
ressamları doğa, kent ve natürmort dışına çıkmamışlardır.
Değişime direnen bir toplumu ve onun bürokrasisini; yavaşlığıyla bilinen kaplumbağalar,
onu çağdaşlaştırmaya çalışan aydını da sabır
çatlatan bir meslek erbabı; bir kaplumbağa terbiyecisi olarak simgeleştirmiştir. Sabırlı olmaktan ve çok çalışmaktan başka çaresi olmayan
bir eğitici olmak zorundadır aydın.
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Eğitim aracı olarak "ney"i seçmesi de metaforik bir anlatımdır. Simgesel kullanım ona
gelinceye kadar çok kullanılmamıştır. Sırtında
asılı bulunan nesnenin bir mevlevi çalgısı olan
nakkare olduğunu söyleyenler de var, bir kaplumbağa kabuğu olduğunu da..(Eğitirken kendisi de eğitilir insan, öyle ya !)
Sanat eleştirmenleri birbiriyle farklı pek çok
yorum yapıyorlar, belki de Hamdi'nin gerçekten ne anlatmak istediğini kendisinden başka
hiç kimse tam olarak bilmiyor, ama şu var ki,
Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun bunca
yorum yapılan bir başyapıt olduğunu kimse
inkar etmiyor.
Şimdi gelelim Osman Hamdi Bey'in az tanınmasının neden haksızlık olduğuna...
ARKEOLOJİ NE OLA?
Truva hazinelerinin ve Bergama'daki koskoca Zeus sunağının göz göre göre Osmanlı
toprağından kopartılıp çalınması, günümüzde
bile çok konuşulup tartışılan acı hırsızlıklardır.
O zamanlar yasaya göre Osmanlı toprağında
çıkarılan antik eserlerin üçte biri Osmanlıya,
üçte biri kazıyı yapanlara, üçte biri çıkarılan

arazinin sahibine verilecekti. Ama kazıyı yapan ülke, arazi sahibine payına düşeni para
olarak veriyor, devletin payına düşeni de, görevlilerin korumacılık konusunda zaten bilgisiz ve duyarsız olmasından yararlanarak alıp
götürüyordu.
İşte o sırada Osman Hamdi Bey Sultan Abdülhamit emriyle Beyoğlu belediye müdürlüğünden alınıp (Alman ve Fransız diğer adaylar
reddedilerek) Müze-i Hümayun'un müdürlüğüne getirilir.
Hamdi Bey çok önemli bir başlangıçla ilk
olarak Osmanlı topraklarındaki antik eser
yağmalamalarına savaş açar, önce kanuni
düzenlemenin yapılması gerekiyordur. Koruma konusunda duyarsız olan devlet erkanı
ve padişahla da konuşarak ikna eder ve Antik
eserler (Asar-ı atike) nizamnamesini çıkartıp onaylatır (1884). O sırada babasının sadrazam olmasının durumu kolaylaştırdığına
şüphe yok. Bundan böyle Osmanlı toprağının altında ve üstünde çıkarılan tüm eserler
burada kalacaktır.
Bu yasa o dönem Avrupa için bile yenidir,
antik şehirleri koruma bilincini hiçbir ülke geliştirememiştir. Fransa'da bile bu konudaki ilk
kanunu bizden sadece birkaç sene önce "Hatıralar için yasa" ismiyle, o sırada parlamentoda olan Victor Hugo kendi eliyle yazmıştır.
Osman Hamdi ilk iş olarak bir ekip kurarak Nemrut Dağı'na gider. Bu kazı Osmanlının ilk arkeolojik kazı çalışmasıdır. Zahmetli
çalışmalarla dağılmış, devrilmiş heykelleri
toparlayıp onarırlar, düzenlerler, gerçi bu kazıdan İstanbul'a hiçbir eseri taşıyamaz, ama

ekip Komagene Krallığı'na ait 2000 yıllık heykellerle fotoğraflar çektirir, kazı sonuçlarını
"Nemrut Dağı Tümülüsleri" adlı Fransızca
yazdığı kitabında özetler, kopyalarını Avrupadaki bütün arkeoloji enstitü ve müzelerine
yollar. Kitap bilim dünyasında büyük heyecan
yaratır. Daha da önemlisi Osmanlı Devletinin
herkese "bu işte biz de varız" demesine vesile
olur. Avrupalı arkeologlar, Osmanlı topraklarında artık dilediklerince kazı yapıp bulduklarını alamayacaklarını anlarlar.
Aslında Hamdi Bey arkeolog değildir, ama
öğrenci olarak Paris'te bulunduğu yıllarda müzeciliğe ve arkeolojiye duyduğu ilgiyi geliştirmiştir. Hiç arkeolog yoktur ve bir tür çaresizlikle bu işi çok iyi kotarmıştır.
En büyük ve en şöhretli arkeolojik başarısı o sıralar Osmanlı mülkü olan Lübnan'daki
İskender Lahdi'ni bulmasıdır. Karadan denize kalaslardan kaydırarak gemiye yükleyerek
olağanüstü çabalarla 9 lahdi İstanbul'a taşımıştır. Haber Avrupa'da duyulur duyulmaz
gazetelerde baş haber olarak basılır. Avrupa,
her bulunan antik eseri doğal olarak kendi
medeniyetinin parçası olarak görür ve onun
Osmanlı gibi bir doğu memleketinde kalmasını istemezdi.
İskender Lahdi'ni görüp, alıp götürmek için
padişahla görüşmeye bizzat Alman kralı gelir. Nasıl oldu da eli boş döndü tam bilinmiyor, ama Osman Hamdi'nin "Bu lahdi götürürseniz içinde benim ölümü de götürmeniz
gerekir" dediği söylenir.
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İlk müzemiz açılıyor :
İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ
İskender Lahdi ve onun gibi çok değerli antik eserler artık Osmanlı mülkünde kalacaktır
ama gelgelelim bu buluntuları koyacak bir
müze yoktur. Aya İrini ve Çinili Köşk çok küçüktür. Yeni hedefi büyük bir müze yapmaktır
artık. Dışarda sürekli kaybedilen savaşlar, içerde siyasi ve ekonomik sıkıntılar yaşayan bir ülkede müze kaç kişinin umurundaydı bilinmez.
Ama Osman Hamdi çalışkan bir adamdır. Sarayla yazışma ve görüşmeleri hiç bırakmaz
ve sonunda gereken finansı bulur. Arkadaşı
Mimar Alexandre Vallaury ile birlikte görkemli
bir mimariye sahip İstanbul Arkeoloji Müzesi
inşaatına başlarlar. İki katlı büyük muhteşem
müze bittiğinde büyük bir açılış töreni yapılır.
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Paris'te bulunduğu yıllarda hayranlık duyduğu, aylarca incelediği Louvre Müzesi 100.
yıldönümüne yaklaşırken Osmanlı da ilk ve
ihtişamlı müzesine kavuşmuştur. Üstelik İstanbul'daki müze, Avrupa'dakilerden çok önemli
bir farka sahiptir; başka ülkelerden şaibeli yollarla kaçırılarak getirilmiş buluntular yoktur. Osmanlı'nın (o zamanlar) sadece kendi mülküne
ait topraklardan çıkarılmış çok değerli eserlerle
donatılmıştır.
İstanbul Arkeoloji Müzesi daha sonraki eklenti binalarla birlikte Türkiye'deki arkeolojik
eserlerin üçte birine sahiptir ve halen dünyanın en önemli 10 müzesinden biridir.

İLK GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ AÇILIYOR
Osmanlı'da güzel sanatların her dalı çok
ihmal edilmiştir. Dini gelenekler nedeniyle
yüzyıllardır temel sanatlardan uzak durulmuştu. Osman Hamdi müze müdürlüğüne getirildiğinde Eğitim Bakanlığı'nda bir süredir bu
konu da görüşülüyordu. Paris'te yıllarca resim
eğitimi almış müze müdürünün varlığı okul
açma düşüncesini yeniden gündeme getirdi.
Görüşmeler, çalışmalar hızlandı ve Osmanlı'nın ilk güzel sanatlar akademisinin adı kondu: Sanayi-i Nefise Mektebi. Ama sadece kağıt
üzerinde... Osman Hamdi müzenin karşısında
uygun bir alan buldu ve oraya akademi binasının inşa edilmesi için görüşme ve yazışmalara girişti. Saraydan izni alınca yine İstanbullu
Mimar Alexandre Vallaury'e (Ünlü Pera Palas
Oteli'ni de bu mimar yapmış) teklif götürdü.
Büyük bir mutluluk ve azimle çalışan ikili binayı 7 ayda bitirdi. Osman Hamdi bu arada yağlıboya, karakalem, heykel, anatomi, geometri, perspektif, sanat tarihi hocalarını belirliyor,
zengin bir kütüphane oluşturuyor, yöneticilerin görev dağılımını, öğrenci alımını, sınavları
vs. düzenleyen yönetmeliği hazırlıyordu.
1883'te öğrenime açılan Sanayi-i Nefise
Mektebi'nin müdürü ve akademik düzeyde ilk
resim hocası Osman Hamdi'dir. Bu okul günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi
olarak eğitim vermeye devam ediyor.
* Sanayi-i Nefise'nin toplumca kabul edilmesi kolay olmamış. Resim ve özellikle heykel bölümü önceleri talebe bulamamış, gayrimüslim halk dışında kimse gelmemiş.

Sonra müslüman ahaliden de öğrenci gelmeye başlamış. Heykel sanatını put yapmak
olarak yorumlayan geri kafalı saldırganlar okulu birkaç kez taşlarla sopalarla basmışlar.
* Arkeoloji müzesi Avrupa'dan çok ilgi görmüş, Osman Hamdi Bey, müzenin 25. yılı için
büyük bir kutlama düzenleyip Avrupa'daki
müzelere ve pek çok kuruma davetiye yollamış. Yazışmalar, tebrik mektupları ve telgrafları o kadar çok olmuş ki, Sultan Abdülhamid
ünlü hafiye teşkilatından birkaç görevliyi bir
casusluk şüphesiyle müzeye yollamış. Hamdi
Bey'den savunma alınmış, sonunda bir casusluk olmadığı ortaya çıkmış da kurtulmuş. Tabii
Osman Hamdi'nin bu soruşturmaya çok üzüldüğüne şüphe yok.
* Perspektifi uygulayan batı tarzı resim alanında Türk resminde ilk figürlü-ve hem de ilk
kadın figürlü-kompozisyonu Osman Hamdi
yapmıştır. Türk resim sanatı tarihindeki bu öncülüğü çok önemlidir. Üstelik batı oryantalist
ressamlar gibi doğulu kadını harem, hamam,
odalık vb. figürlerle aşağılamamış, onu yüceltmiştir. Öyle ki çok tartışılan ünlü bir tablosunda kadını mihraba yerleştirecektir..
Osmanlı ülkesine yürekten bağlılığını ömrü
boyu ona hizmet ederek, günümüzde bile yaşayan, yıkılmayan kurumlar kazandırarak ispat
etmiş Osman Hamdi Bey'in anısına saygıyla...
Kaynaklar:
Kaplumbağa Terbiyecisi-Emre Caner
19.yy İstanbul'unda oryantalizm ve resim sanatı /Hasan Kıran
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GDO ve

Geçmişin Hayaletleri

Ecz. Fatma Feyza ÇETİN

“Görevliler, görevini yapmaz.
Politikacılar, konuşur ama hiçbir şey söylemezler.
Seçmenler, oy kullanır ama seçemezler.
Bilgilendirme medyası bilgilendirmez.
Okullar cahillik öğretir.
Yargıçlar, kurbanları cezalandırır.
Ordular, kendi vatandaşlarıyla savaşır.
Polisler, suç işlemekten, suçla savaşmaya zaman bulamaz.
Kârlar özelleştirilirken iflaslar kamulaştırılır.
Para, insandan özgürdür.
İnsanlar nesnelerin hizmetindedir.”
(Eduardo Galeano)

Uruguaylı muhalif gazeteci, edebiyatçı Eduardo Galeano;
Kucaklaşmanın Kitabı’nda böyle anlatır sistemi ...
İnsanlar değerlerin hızla yok olduğundan yakınırken, bu durumun rastlantısal olmadığı ve
seçimlerinin sonucunda olduğunu fark edemiyor... Herkes aynı şeyi istiyor; gelişmek, büyümek,
acı çekmemek, hep mutlu olmak, her şeye sahip olmak. Her şeye sahip olmak başka birilerinin
hakkının yenmesi demek değil midir? Peki bu kadar korkutucu mu eşit bölüşmek?
... Oysa acı da mutluluk da , açlık ve tokluk da paylaşmayla yakından ilgili...
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Bir Büyüme Miti GDO (genetiği değiştirilmiş organizmalar,
GMO; genetically modified organism) ve Yeşil Devrim
Bir ABD projesi olan yeşil devrim ve GDO gerçekten “tüm dünya doysun, verimli tarım olsun, daha
az tarım ilacı kullanılsın, dayanıklı uzun ömürlü
türler gelişsin” midir, yoksa dünyanın tepkisinden
korkulduğu için gizlice yürütülen bir nüfus azaltma planının görünen yüzü müdür? Kuşkular pek de
yersiz değil. Ne de olsa ABD’nin bilinen bir stratejisi
vardır; Harvard profesörlerinden Samuel Huntington'un "Medeniyetler Çatışması" nda yazdığı gibi;
"Verimli bir demokratik siyasi sistem, genellikle bazı
birey ve gruplara karşı duyarsızlığı ve karışmamayı gerektirir. Gizlilik ve hile, hükümetin kaçınılmaz
özelliğidir."
GDO ; bioteknolojik yöntemlerle yabancı genlerin
bir başkasına eklenmesi ve bu yolla DNA yapısının
bozulması ile üreme olmadan değişiklik meydana
getirilmesi sonucunda elde edilen organizmalardır.
İlk kez 1973’te bir bakteride uygulanmış, daha sonra
1986 yılında çürümeye karşı korumalı olarak değiştirilerek, uzun raf ömrüne sahip hale getirilmiş Flavr
Savr adlı domatesi, pestisite dayanıklı pamuk ve
mısır, herbisite dayanıklı pamuk izlemiştir. GDO’lu
ürünler 1985’te başlayan denemeler sonrasında
1996’ da ticari olarak üretilmeye başlanmıştır.

Amaç açlığın önlenmesi olarak açıklanmıştır. Verim artacak, ayrıca tarım ilaç kullanımı gerekmeyeceğinden küçük çiftçiler için maliyet düşecektir.
Zenginlerin Açlık Korkusu - Maltusyan teoriden
GDO’ya... Açlığın önlenmesi deyince 1766-1834
arasında yaşamış bir İngiliz iktisatçı din adamı olan
Thomas Robert Malthus’ u kısaca anımsamak gerek.
Malthus, bugün de devam eden çok tanıdık bir anlayışın prototipidir. Toplumun iki sınıftan oluştuğunu, şanslı mülk sahibi azınlığın iyi ahlaklı hristiyanlar
olduklarını ama çoğunluğu oluşturan 2.sınıf yoksulların şanssız oldukları için yoksul olduklarını, kontrolsüz harcayacaklarını, kontrolsüz üreyeceklerini
söyler. Yoksulluğun değil ama yoksulun düşmanı
olup, yoksulluğun nedenleriyle hiç mi hiç ilgilenmeyen Malthus, haksız bölüştürme üzerine dayalı
sistemin değişmesi yerine sınıf farkını haklı bulduğu ve “ölsün bu, fakir zaten” demenin başka biçimi
olan “ yiyeceklerin aritmetik, nüfusun ise geometrik
artış kaydettiği, gelecekte nüfusun artışının açlık ve
kitlesel ölümlere yol açacağı, bu yüzden denetlenmesi gerektiği” biçiminde açıkladığı Maltusyan kuramını geliştirmiştir.
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bilimi ve siyaseti etkilemiştir. Darwin evrim kuramını oluştururken “uygun değişiklikler korunma eğilimindedir, uygun olmayanlar ise yok olur, böylece
yeni türlerin ortaya çıkmasına olanak sağlanır”
derken Malthus'dan etkilendiğini söylemektedir...

Thomas Robert Malthus
13 Şubat 1766 / 29 Aralık 1834

Malthus'a göre, toprak sınırlı bir faktördür ancak insanlar
kendilerine herhangi bir sınır koymaksızın çoğalabilmektedirler.
Bilinen Malthusyen anlatımla ifade edecek olursak, insanların ihtiyacı olan gıda maddelerinin arzı aritmetik olarak
artar (yani 1, 2, 3... şeklinde).
İnsanlar-toplumlar nüfustaki bu artışı kontrol altına almazlarsa, açlık, kıtlık veya salgın hastalık gibi nedenlerle,
nüfusun zorla kontrol altına alınması söz konusu olacaktır.

Bu kadarla kalsa iyiydi elbette...

Hitler de (tarihin en büyük “ırk temizliği” eylemini
uygulayan Nazilerin hedefledikleri ve “lebensraum”
yani “yaşam alanı” dedikleri bölge, ilginçtir özellikle buğday üretiminin fazla olduğu yerleri kapsar)
ve daha sonra ABD’nin kıtanın gerçek sahiplerinin
yok edilmesi ile belirginleşen emperyal siyasetinin
kuramcıları ve uygulayıcıları da Malthus’un görüşlerinden etkilenmiştir.
Malthus‘dan bu yana geçen zamanda nüfus artışı ile beklenen kitlesel ölümler olmamıştır. Ama
Maltusyan kuramı savunanlar bunları görmemekte
bugün de direnirler.
Maltusyan kuramın beklediği kıtlık ve ölümlerin
olmamasının nedeni de teknolojik gelişmelerdir
onlara göre.

Malthus’un; “üreme içgüdüsünün her şeyden
güçlü olduğu, bunun ahlaki kısıtlamalarla kontrol
edilmesi gerektiği, aksi halde doğanın depremler,
afetler vs. ile doğal yoldan bunu çözeceği” biçimindeki düşüncesine dayanarak geliştirdiği kuramında
kontrolün nasıl olacağına ilişkin ahlaki (!) önerileri
de ilginçtir.

Oysa görülmüştür ki genetik bilimindeki hızlı ilerlemeye karşın, nüfusun artışından çok daha farklı
ama gerçek nedenlerle açlık, kıtlık ve kitlesel ölümler yaşanmıştır. Şu anda da neredeyse 800 milyondan fazla insan (dünya nüfusunun % 11’i) açlıkla karşı
karşıyadır. Hem de nüfus kontrolü öneren sistemlerin bizzat kendisinin neden olduğu politikalar, savaşlar, sömürülerle oluşan kitlesel ölümlerdir bunlar...

Nüfus kontrolünün yoksulluğun nedeni olan alt
sınıflarda yapılmasını ister, bu sınıfta ölümü engellemek yerine desteklemek gerektiğini söyler. Devletin bu sınıfa sosyal yardımlarına karşıdır. Kitlesel
ölüm nedeni olan hastalıkları geri getirmekten söz
eder. Yoksullara yardımı pek de makbul bulmaz, engellenmesi gerektiğini söyler... Malthus süreç boyu

Malthus ve nüfus kontrolü ile GDO’nun ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. İşte yukarıda Galeano’
nun tanımladığı korkutan, ahmaklaştıran düzenin
bilimsel verileriyle (!) desteklediği nüfus kontrolü
ve hatta nüfus saflaştırma, sonrasında da endüstriyel tarım ve GDO çalışmaları bu Maltusyan kuram
sıkıca yapışmış bir grup elit tarafından başlatılmıştır.
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GDO ve Küresel Tarım
Kissenger: ”Petrolü kontrol edersen ulusları, yiyeceği kontrol edersen insanları kontrol edersin.”
Endüstriyel tarım ve GDO üretimi bir ABD-İngiltere projesiydi. Ama zaman içinde her aşamasında
ABD’nin söz sahibi olduğu bu proje dünyanın aç ve
yoksul halklarına yardım adı altında piyasaya sürülse de gerçeğin bu olmadığı çok acı kayıplarla görülecekti. Artışın, büyümenin sadece küresel tarım
şirketlerinin kârlarına yansıması ise duyarlı insanlar
için beklenmedik bir şey değildi...
Tohum elde etme anlamında geleneksel tarımın
5000 yıllık bir geçmişi var. Ve şimdi bu zengin tohum mirası yok edilme, daha doğrusu belli sayıda
varsılın çok uluslu şirketlerinin eline geçme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bu şirketlerin know-how ve iyileştirme çalışmaları yaptığı ya da tohum sattığı gelişmekte olan ülke-

lerde tarımın yok olması, toprağın verimsizleşmesi,
hem bu fikrin doğduğu ABD’de hem de yayıldığı
diğer ülkelerde insana ve beslenmeye ilişkin niteliksel ve niceliksel iyileşmelerin olmamasına karşın
bu gıda hareketinden bir türlü vazgeçilmemesi kimin yararınadır? Proje, üretimi yapan petro -kimya
ve tohum üreticilerine yeni pazar alanları sağlarken
alıcısı ülkelerin tamamen verimsizleşen tarımını bu
şirketlere bağımlı hale getirmiştir.
GDO ve şirketleşen tarım, bilim çevrelerinin geleneksel tarımı yok etmek isteyen şirketlerce finanse
edilmesi, ABD’de hükümet kanadında bu şirket ortaklarının ya da yöneticilerinin yer alması, hatta GDO projelerinin, çalışmalarının tarihçesinde nüfus kontrolü
çalışmalarının bulunması ve tüm bu işlerin bir yanında Rockefeller ailesi ve vakfının olması herhalde hiç
de şaşırtıcı gelmeyecektir. Hani şu her taşın altından
çıkan ama bu yüzden de biraz mizaha biraz korku masalı tadına dönüş (-türül-)en şehir efsanesi sanılan aile.

AĞUSTOS 2017 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ

49

1950’lerde Nelson Rockefeller göçmen Porto Ricolu işçileri kaçak çalıştırıyor ve büyük kârlar elde
ediyor (Bkz.: IBEC), bir yandan da Sağlık Eğitim ve
Refah Bakanlığı'nda görev yapıyordu, kardeşi John
Rockefeller ise Porto Ricolu yoksul halk üzerinde
kısırlaştırma deneyleri yapmaktaydı. Rockefeller
Nüfus Konseyi'nin ve adı geçen bakanlığın beraber
Porto Rico’daki nüfus kontrol çalışmaları sonucunda
1965’de kadınların % 35’i kısırlaştırılmıştı.
Buralarda ABD’nin evlilik dışı doğumları önlemek
ve aile ekonomisine yardım gibi ulvi (!) amaçlarla
kurduğu doğum kliniklerinde iki çocuğu olan kadınların istekleri dışında tüpleri bağlatılmıştı.

F. William ENGDAHL’in "ÖLÜM TOHUMLARI" adlı
araştırmasında anlattığı gibi; ırk ıslahı araştırmaları aslında Nazilerden çok önce ABD’de başlamıştı.
1920’lerden 1930’lara kadar Rockefeller Enstitüsü'nde biyolojik süreçlerin kontrol edilebileceği üzerine
yapılan araştırmalar bir tür ırk ıslahı (eugenics) için
araç olarak görülmekteydi.
Rockefeller Vakfı'nın 1930’larda Nazilerin ırk ıslahı
çalışmalarına destek verdiği için de sonraları eleştirildiği biliniyor. 1930’larda, ABD’de petrol zengini
ailelerin güç sahibi olmaya başladığı yıllarda bunlar
arasından özellikle Rockefeller ailesinin daha sonra
adının sıkça duyulacağı Standart Oil şirketi ile çok
daha fazla geliştiği, büyük servet elde ettiği görülüyor. Aile petrolden elde ettiği bu serveti daha sonra
tıp, eğitim, tarım, biyoloji ve hatta biyolojik tarıma
yöneltiyor.
Amaçlarının emperyal bir güç, ABD hükümetinin
ve Pentagon’un da içinde olacağı “küresel dünya
hakimiyeti” olduğu sonradan anlaşılacaktı...
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Aynen Maltus gibi JD Rockefeller şunları söylemektedir: ”Nüfus artışı matematiksel çaresizliktir.
Nüfus artışıyla insan ihtiyaçları artmakta ve insanlar ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.” Aynı Rockefeller 1931’de Sağlık Araştırmaları Enstitüsü kurarak
(şimdinin Rockefeller Uni.) burada görevli Dr. Cornelius Roads‘ı Porto Rico’ ya kanser araştırmaları için
yollamıştı. Daha sonra Rhoads’ ın 8 hastasına bilerek
kanser hücreleri vermek suretiyle ölümlerine neden olduğu ortaya çıkmıştı. Sarhoş olduğu bir gece
bir arkadaşına “Porto Ricolular dünyanın en pis, en
tembel, en soysuz insanlarıdır. İtalyanlardan bile
daha düşüktürler. Adanın ihtiyaç duyduğu şey halk
sağlığı çalışması değil, gelgit dalgası ya da nüfusu
tamamen ortadan kaldırmaktır. Ben elimden geleni yaptım 8’ ini öldürdüm” diye yazmıştı. 1932’de bir
meslektaşının bulduğu mektup Porto Rico milliyetçi parti lideri Don Pedro Albizu Campos’a sızdırılmış
ve yayınlanmıştı. Don Pedro Albizu soruşturma açılmasına çalışmış ama Rhoads’ın “hiciv“ yaptığı söylenerek olay kapatılmış sadece ırkçı görüşlere sahip
olduğu için eleştirilmekle yetinilmişti.

Sonrasında olayın taraflarına neler olmuş bakalım. Bakalım ki Eduardo Galeano’ nun sözü ne kadar
gerçekleşmiş görelim.
Dr. C. Rhoads; Panama’da ABD ordusu için Atom
Enerjisi Kurumu olarak bilinen o zamanki adı Biyolojik
Savaş Araştırmaları olan kurumda görev alarak hayata ve kariyerine devam etmişti. Burada mahkumlara,
hastalara ve ABD askerlerine radyasyon deneyleri yapıldığı bilinmekteydi. Daha sonra kendisine Legion
of Merit ödülü verildi. 1949’da Time dergisine “kanser savaşçısı“ adıyla kapak oldu. 1979’da Amerikan
Kanser Araştırmaları Birliği (American Association for
Cancer Research) Rhoads adına örnek bilim adamı
olarak the Cornelius Rhoads Award (1979) ödülünü
koydu. Ama daha sonra bu ödül Porto Ricolularla ilgili ırkçı görüşleri ve yaptığı deneyler üzerine tartışmayı
yeniden ateşledi. 2003 yılında ödül iptal edildi.
Don Pedro Albizu Campos; Rhoads için söyledikleri, ABD ve yerel sömürge yetkilileri tarafından
“çılgınlık” olarak kınandı. 1950’de Porto Rico’ da ulusalcıların isyanı sırasında tutuklanan yüzlerce aktivist arasında da bulunmaktaydı.

Daha sonra mahkumlar burada ilaç deneylerine
maruz bırakıldıklarını söylemişlerdi. Albizu’nun sağlığı bozulmuştu. 1965'de cezaevinden tahliye edilmesinden kısa bir süre sonra öldü.
Rockefellerlar ; daha sonra GDO üretimi çalışmalarına girdi, sonrasında da Arjantin’de, Meksika’da, Hindistan’ da doğum kontrol ve GDO çalışmalarına başladı... Ve devam ediyorlar...

YEŞİL DEVRİM
Nelson Rockefeller’ in yoksul ve gelişmekte olan
ülkelerdeki tarımı verimli hale getirmek savı ile başlattığı ve sonrasında ABD hükümetinin desteklediği
çalışmaların adı YEŞİL DEVRİM diye adlandırılıyor.
Devrim sözcüğü ile tarımdaki “her şeyin köklü değişimini” anlatıyor.
ABD hükümeti ve Rockefeller ailesi II. Dünya Savaşı döneminde Nazi tehlikesini ve daha sonra da
komünizm tehlikesini önleme adı altında Latin
Amerika ülkelerine Brezilya, Peru, Meksika, Arjantin, Venezuela‘da ve daha sonra Asya’da projeler
geliştirmeye başladılar. Ki şimdi de GDO’lu tohum
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üretimin % 90’ı ABD, Arjantin, Brezilya, Kanada ve
Çin’de yapılmakta. ABD ve Latin Amerika’ nın birlikte bir savunma stratejisi gibi görülen bu dönem
boyunca Latin Amerika ‘nın diktatörleri de bu plana
hizmet etmekteydiler. Rockefeller ailesi petroldeki
tekelleşme çalışmalarını tarımda uygulamak için tarıma elverişli toprakları satın almaya başladı. 1940’
larda ABD hükümeti Latin Amerika pazarının ABD
hariç dünyaya kapanmasını ve ABD ürünleri için ise
tam serbestlik istedi. 1947’de Rockefellerin IBEC’ i ve
Cargill birlikte Brezilya’ da melez mısır tohumu üretimini geliştirme çalışmalarına başladı. Ve bunu diğer
şirketler izledi.Teknoloji bir kez girmişti artık diğer
ihtiyaçlar(!) da arkadan geliyordu...
Şirketler sadece tohum sağlamıyordu, yanı sıra;
enerji ihtiyacı için petrol, komünizm tehlikesi için
silah,küçük çiftçinin bu pahalı teknoloji için ihtiyaç
duyacağı kredilerin sağlanması için bankacılık (ki
bu arada dünya bankası ve IMF 1945 yılında ABD
kontrolune geçmişti), bu teknolojinin bilgi transferi
için de eğitim ihtiyacı bu çok uluslu tekelci birkaç
şirketten sağlanıyordu.
Dünyada gıda üretiminin çoğunun ABD’ li büyük
şirketlerin elinde olması, bu şirketlerin çoğunun
eskiden ya da şu anda petro-kimya şirketi olması,
bankaları ve araştırma yapan enstitüleri, üniversiteleri olması bir rastlantı mıydı?
Soğuk savaş dönemi Amerikan politikasının
önemli bir planlayıcısı olan George Kennan Amerika’nın gelecekteki politikasını 1948’ lerde şöyle
belirliyordu: “Dünya zenginliğinin yarısına sahibiz.
Bu durumun yaratacağı kıskançlığın ulusal güvenliğimize zarar getirmemesi için duygusallıktan uzak
olmalıyız. Çıkarlarımızdan fedakarlık ederek, dünyanın iyiliği için diyerek lüksümüzden vazgeçmemeliyiz”.
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Rockefeller tornasından geçmiş Henry Kissenger
ise 1973' lerde ABD dışişleri bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı olarak petrol ve gıdanın kontrolunu
perde arkası oyunları ile elinde tutmayı başardı.
Dünyanın hâkimi olmanın formülünü o zamandan
şöyle açıklamıştı Kissenger: ”Petrolü kontrol edersen
ulusları, yiyeceği kontrol edersen insanları kontrol
edersin.”
2.Dünya Savaşından galip çıkan ABD’nin bu tarihinden itibaren George Kennan, Henry Luce, Avarel
Harriman ve Rockefeller ailesiyle başlattığı strateji
sonunda dünyayı petrol, kimyasal gübre, petro-kimya enerji ürünlerine bağımlı hale getirildi.
ABD’ nin ve sonrasında dünyanın en büyük kimya
şirketleri olan Rockefeller’ in Standart Oil (sonradan
adı Exxon olacak), Monsanto, Dow, Du Pont (Pioneer hi-bred), Hercule Powder 2. Dünya Savaşı sonrası
ürettikleri patlayıcı ama aynı zamanda gübre yapımında da kullanılan nitrojen fazlasını azotlu gübre
yapımında kullanarak dünyaya pazarlamaya başladı. Bu şekilde tarım küreselleşiyordu.
Sonrasında hükümetle sürekli yakın ilişkileri olan
Monsanto’ nun adı rüşvet, dolandırıcılık hatta “turuncu madde” adlı ölümcül bitki ilacı ile anılacaktı.
Agent orange adındaki bu madde Vietnam savaşı
sırasında (1965-1973) ABD tarafından kullanılmış
ve bitki örtüsünün yok edilerek komünist savaşçıların hem yerlerinin bulunması, hem de gıdaya
ulaşmalarının önlenmesi amaçlanmıştı. “Gökkuşağı
Herbisitleri” denilen (insanı bitkiyi yok eden maddeye romantik isimleri vermek şeklindeki Amerikan
ikiyüzlülüğü) pembe, yeşil, mor, mavi, beyaz ve turuncu renkli galonlarda saklandığı için bu renklerle
anılan maddelerden olan “agent orange” savaşın
sembollerinden oldu. İçeriğindeki dioksinin maddesini taşıyan Amerikan askerlerinde ve birçok

Vietnamlıda kanser ve sonrasında doğum anomalileri yaptığı ortaya çıkarılmıştı. Aradan geçen 40 yıla
karşın etkisi de, açılan davalar da hala sürmekte.
İlk GDO'lar yeterince denetlenmedi mi?
ABD hükümetince 1986-88’ de Monsanto vb. büyük GDO üreticilerine ayrıcalıklar tanındı.
Biyoteknoloji ürünlerinin denetimi diğer ürünlerle aynı yasal statüsü içine alındı. Gen mühendisliği
geleneksel gıda ve hayvan yetiştiriciliğinin uzantısı
kabul edildi. Bu ise bu genetik ürünlerin geleneksel
ürünlerden farklı bir denetime tabii tutulmasını önlüyordu.
1992’de GDO’ lu gıdaların diğer bitkilerle “denk“
olduğu kararı ile zaten denk olan gıda ile ilgili hormon ya da toksin testleri yapılma gereğini de ortadan kalkıyordu.

1990’larda Monsanto’nun piyasaya sürdüğü ve
denklik yasası nedeniyle FDA tarafından tehdit
unsuru olmadığı açıklanan ilk GDO’ lu ürünü rBGH
yani büyükbaş hormonu içeren süttü. Monsanto’
nun bu hormonu içeren Posilac ilacı süt üretimini
artırmıştı. Posilac aynı zamanda metabolizmayı düzenleyip hücre bölünmesini artıran hücre ölümünü
engelleyen IGF-1 adlı hormonu da tetikliyordu ve
bu da kanserle doğrudan bağlantılıydı. Birkaç yıl
içinde ineklerde ciddi enfeksiyonlar olduğu bunun
sonucunda antibiyotik tedavisi gerektiği görülmüştü. 1991 yılında Vermont Üniversitesi hayvanlardaki hastalıklar ve doğum anomalilerinin rBGH ile ilgili olduğunu bildirmiş ama sonrasında üniversite
açıklamasının hatalı olduğunu söylemişti. Bu arada
Monsanto üniversiteye yarım milyon dolar bağış
yapmıştı. FDA ise yeni kurduğu GDO komisyonunun başına daha önce Monsanto’ nun avukatı olan
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(Daha sonra aynı şirkette üst düzey yönetici olacak
olan) Michael Taylor’ u getirmişti. Bilim adamlarının
uyarılarına karşın devam eden bu belirsizlik Monsanto ve diğerlerinin alanını genişletmekteydi. Eski
bir Tarım Bakanlığı yetkilisini GDO düzenleme mevzuatını “sorma, söyleme“ biçiminde tanımlıyordu.
Kısacası “eğer şirket devlete GDO ile ilgili bilgileri
söylemezse devlet de sormuyor”...
Monsanto’ nun küresel piyasalarda yer alma çabaları, Kanada ve Meksika'da rBGH satışı için yapılan baskılar, Kanada’ da rüşvet teklif edilen yetkilinin
rüşveti kabul etmemesi ile görüşmelerin sona ermesi ve nihayet 1999 Avrupa Birliği’nde Monsanto’
nun rBGH’ li sütünün yasaklanması...
Bunlar olurken Monsanto tohum işine girmeye
karar vermişti. Monsanto ve Rockefeller Vakfı genetik çalışmalarını küresel anlamda geliştirmek için
beraber çalışmaya karar verdiler. O günden sonra
yaptıkları küresel çalışmaların dünyaya yansımaları
başlıca bir yazı konusu.
Yeşil Devrimin Sonuçları
Kanadalı önemli saygın bir organizasyon olan
ETC’ nin hazırladığı bir raporda endüstriyel tarım
ile geleneksel tarım, kaynak kullanımı ve üretim açısından karşılaştırılıyor. Sonuç, çalışmaların amacına tamamen ters. Buna göre endüstriyel tarım,
suyun % 70'ni, fosil yakıtların % 80’ini kullanırken
dünya besin ihtiyacının sadece % 30’unu karşılıyor.
Endüstriyel tarım yapan birkaç çok uluslu şirket
bunun için dünyanın en verimli topraklarına göz
dikmiş durumda. Üretim buralarda yapılıyor. Bu
yüzden küreselleşme ya da küresel tarım kavramları siyasal kadroların desteğini alarak güncelleşiyor,
çekici hale getiriliyor. Bilimsel çevrelerin desteğiyle
de vazgeçilmezmiş gibi algılattırılıyor.
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Kanada’ da çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mustafa
Koç, salt “üreticisine kârlı” bu sistemin küreselleşme
zorunluluğunu anlatıyor :
“Geleneksel köylü tarımından ilk büyük farklılaşma olarak Amerika’nın keşfi sonrası ortaya çıkan
plantasyonları görebiliriz. İlk kez Amerika’da ortaya
çıkan, daha sonra Afrika ve Güney Asya’ya da yayılan,
büyük çiftliklerde köle emeği kullanarak yapılan bu
tek tip (monocrop) tarımın amacı gelişmekte olan
Avrupa ekonomilerine ucuz gıda ve tarımsal girdi
sağlamaktı. Kölelik kalktıktan sonra da devam eden
plantasyonlar; üretimde homojenleşmenin ve ölçek
ekonomilerinin tropikal bölgelerde yoğunlaşmaları
nedeniyle mevsimlerle sınırlı olmadan üretim yapmanın ve kimyasal girdi ve mekanizasyonun tarıma
girmesinde öncü rol oynamışlar. Plantasyon tarımı
daha çok şeker, muz, çay, kahve, kauçuk, ananas ve
palmiye yağı sektörlerinde gözlenen bir üretim biçimi olmuş. Son yüz küsur yıla damgasını vuran endüstriyel tarım ve gıda sistemi modern teknolojinin
üretim, işleme ve dağıtımda kullanımı ile verimliliği,
üretkenliği ve karlılığı artırmayı amaçlamış.
Tarımda endüstriyel üretim ekonominin diğer
sektörlerine göre daha yavaş seyretmekte. Bunun
nedenleri arasında tarımsal üretimdeki emek talebinin mevsimsel değişkenliği ve hava ve pazar
koşullarına bağlı karlılık riski önemli rol oynamakta. O yüzden endüstriyel tarz tarım ancak sulamalı tarımın yılın on iki ayı mümkün olabileceği
iklimlerde, endüstriyel çiftlik tarımının mümkün
olabileceği sektörlerde (et, süt, tavuk, balık, yumurta, sera tarımı) veya organik tarım gibi kar
oranlarının yüksek olduğu sektörlerde daha yaygın görülüyor. Sermaye tarım sektöründe daha çok
kredi, tohum, gübre, yakıt, tarım araçları ve ilaçları
gibi girdileri sağlayan ve üreticiden ürünleri alan

şirketlerde yoğunlaşıyor. Gelişmiş endüstriyel ülkelerde birkaç büyük şirketin egemen olduğu tarım
sektöründe piyasa mekanizmaları büyüklü küçüklü
tüm tarımsal üreticileri emek maliyetlerini düşürecek, verimi ve üretimi artıracak, piyasada en iyi fiyatı
yapacak ürünleri üretmeye ve bu amaç için gereken tohum, ilaç, gübre ve makinaları kullanmaya
mecbur kılıyor.”
DOKUNAN YANAR
Genetiği değiştirilmiş tohumlarla beslenen insanlarda kanser, kısırlık, doğum anomalileri görülmekte...
Ülkelerin gıda kontrolü, büyük tarım arazileri
çoğu ABD’ li olan tekellerin eline geçmekte, yıllarca
geleneksel tarımla korunan tohum çeşitleri de...
Toprak verimsizleşmekte, küçük çiftçiler yok olmakta, organik tarım neredeyse olanaksız hale gelmekte.

Bağımsız bilim insanlarının varlığının giderek azalması ve doğru bilgiye ulaşmadaki güçlük ise özellikle GDO çalışmalarında belirsizliğe neden olmakta.
Bu araştırmalar boyunca küresel şirket çıkarlarına
ters düşen ve tehlike konusunda kamuoyunu uyaran bilim insanları çeşitli baskılara maruz bırakıldılar.
Dokunup da yananlardan en bilineni, bu konuda
en çarpıcı ve proje için en tehlikeli araştırmayı yapmış olan Dr. Arpad Pusztai’ydi. Araştırmanın kendisinden çok yarattığı etki ve sonrasında devam eden
gelişmeler GDO’ nun geçmişine damga vuracaktı.
Rowett Research Institute ve Dr. Arpad Pusztai olayı:
1995’ de İskoçya Tarım Ofisi, bitki lektini konusunda en önemli araştırmacı olan Dr. Arpad Pusztai’ nin
içinde görev yaptığı Rowett Araştırma Kurumu ile
önemli bir sözleşme yaptı.

Peki insan iyi yaşasın diye kurulan bilimin ve sağlığın insanları, aydınlar nasıl davranmalı?
Moleküler biyoloji bilimi 1960’larda ilk kurulurken bu alanda dünyanın ilk profesörlerinden biri
de Oktay Sinanoğlu’ ydu. Şöyle anlatıyor macerasını
bu onurlu dürüst bilim adamı; “Hayati olguları fizik
kimya temelinden başlayarak anlarsak, hastalıkları
tedavide, dünya gıda sorunlarını çözmekte büyük
katkısı olur gibi insanlık için iyi niyetlerimiz vardı.
Fakat heyhat 15 yıl kadar bir süre sonra bu yeni dalın araştırma fonları sağlayanlarca sessizce müthiş
bir silaha dönüştürüldüğünü gördük.Yeni bilim dalı
insanların gıdalarını kontrol etmek suretiyle dünya
nüfusunu azaltmak,bazı ırkları yok etmek amacıyla
saptırılıyordu!”
İnsanlık için yapıldığı söylenen tüm bilimsel çalışmaların küresel ön adıyla piyasaya sürülmesi artık bilime ve bilim insanına olan güveni sarsmakta.
Dr. Arpad Pusztai
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GDO’lu bitkilerin olası riskleri için bir düzenleme
istiyordu. Daha önce yapılan Monsanto tarafından
desteklenen ve sonucunda GDO’ ların insan için
zararsız sonucuna varılan araştırmadan farklı olarak, Arpad Pusztai’ nin çalışması GDO’ larla ilgili ilk
bağımsız çalışmaydı. Başlangıçta GDO teknolojisine
inanan ve güvenli olabileceğini, böcek ilacından kâr
edileceğini düşünen Dr. Pusztai bitki biliminde çığır
açacağı bir araştırma olacağına inanıyordu. 110 gün
sonra araştırma çığır açacaktı ama tam tersi bir sonuca ulaşarak....
Deneyde 3 gruba ayrılan fareler, GNA lektini salgılayarak böceklere dirençli hale getirilmiş GD, normal
ve GNA lektin katkılı patatesle beslenmiş, sonrasında
farelerin beslenme sistemleri incelenmiştir.Bağırsakların zarar görmesi durumunda salgılanan epitel içi
lenfosit miktarları ölçülmüştür. GDO patates ile ve
GNA katkılı patatesle beslenen deneklerde normal
patatesle beslenene oranla yüksek mukoza salgısı ve
jejunumda büyüme görülmüştü. Ayrıca GDO ile beslenen deneklerde bağışıklık sistemlerinin zayıfladığı,
kalp, beyin ve ciğerlerinin küçük olduğu saptanmıştı.
Dr. Pusztai halkı paniğe sevk etmemek için ve Rowett
yönetimi tarafından detaylı bilgi verilmemesi için
uyarıldığından sonuçları ayrıntılı açıklamadı. Ama
söylediği kadarı bile büyük etki uyandırmıştı.
Dr. A.Pusztai açıklama yaptı;
“Bu yiyecekleri güvenle tüketebiliriz. Ama bir bilim adamı olarak vatandaşlarımızın birer kobaya
dönüştürülmesini onaylayamayız. Denekler laboratuvarlarda olmalıdır. Seçeneğim varsa bu gıdaları kendim tüketmem!”
Büyük yankı uyandıran ve hassasiyetler konusunda tebrik edilen açıklamadan iki gün sonra bilim
adamı ve eşi Rowett’ teki işlerinden çıkarıldılar. Ba-
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sına konuşmaları yasaklandı. Çalışma ekibi dağıtıldı,
telefon ve e-posta hesapları yönlendirildi. Çalışmanın hatalı olduğu konusunda açıklamalar başladı.
Pusztai‘ye yönelik davranışlara karşı çıkan farklı ülkelerden 30 kadar bilim insanı imzaladıkları bir bildiriyi
Guardian gazetesinde yayınladılar. Bu mektubun arkasından 300 yıllık British Royal Academy'de 1999’da
Pusztai’nin çalışmalarını inceledi ve hatalı olduğuna
karar verdi. İngiltere’ de kamuoyunda GDO karşıtlığı güçlüydü. Ama ABD başkanı Clinton ve İngiltere
başbakanı Blair GDO pazarının büyük kâr getireceği konusunda aynı fikirdeydiler. Blair buna karşı “biyo-teknoloji grubu“ kurarak ve ilaç-kimya sektörünü
devreye sokarak GDO’ lu ürünlerin güvenli olduğuna
ilişkin açıklamalar yapılmasını sağladı. Pusztai’nin 68
yaşında itibarının ve güvenilirliğinin 48 saat içinde
yerle bir edilmesinden, sağlığının bozulmasından 5
yıl sonra eski iş arkadaşları, susturulması için emrin
Clinton’ın yönlendirmeleri ile Blair’den geldiğini söyleyeceklerdi. Daha sonra Pusztai’nin arkadaşı Prof. Robert Orskov da Pusztai’ nin işten çıkarılmasının Monsanto’nun isteği olduğunu söyleyecekti.
Ekim 1999’ da ise saygın bir dergi olan The Lancet baskılara karşın Pusztai’ nin çalışmasını yayınladı.
Hemen arkasından yardımcısı Prof.Stanley Ewen de
Aberdeen Üniversitesindeki işinden çıkarıldı. Daha
sonra bunları GDO’ nun zararları konusunda tehlikeli sonuçlar ortaya koyan başka araştırmacıların
başına gelenler izledi.
Sonuç.
GDO ve küresel tarım çalışmalarının canlıya, ülkelere hatta gezegenimize zararları başka yazılara
konu olacak kadar kapsamlı. Burada zorunlu olarak GDO çalışmalarının provokatif tarihine küçük
bir anımsatma, bir göz atma ile yetindik. Meraklısına bir kapı aralansın istedik.

Svalbard Küresel Tohum Deposu

Maltus'un "ölsünler" inden günümüzün "uyusunlar büyüsünler" hastalığına nasıl gelindi? Bir
yandan “bu gezegen yetmiyor" diyen Elon Musk’
ın "Mars’a gitmek, gidip de dönmemek" projesi, ya
da Kuzey Buz Denizi kıyısında birkaç varsılın (GDO
üretici büyük şirketler, Rockefeller Vakfı, hayırsever
vakıf kurucusu Bill Gates ve Norveç hükümeti) GDO’
suz tohum depolama çalışmaları, bir yandan gezegenimizdeki her şeyi "büyütelim" anlayışı ile yapılan ticari, siyasal ve sosyal mühendislik ve başına
"küresel" adı eklenen her türlü kavramın aslında
ABD emperyalizmine hizmet etmekte olması gibi,
her şey arasında ilginç bir benzerlik ve tutarlılık var.
Yeşil devrim (Green revolution) gerçekten devrim mi, “geleneksel tarım ve küresel-endüstriyel
tarım (ya da şirket tarımı)” arasındaki savaş mı,
yoksa doğrudan bir istila planı mı?

İlginçtir endüstriyel tarım uygulayıcısı şirketler projeye green revolution yani yeşil devrim adını vermiştir. Kullanılan dil özenle seçilmiş, manevi bir anlam da
yüklüyor... Çünkü devrim tüm insanlığa en azından
çoğunluğa iyi gelecek köklü bir değişiklik demektir.
Devrimi Dr. Hikmet Kıvılcımlı tarif ediyor;
"Devrim, daima o zamana dek ezilmiş, soyulmuş
bulunan insanların soyanlara karşı ayaklanmalarıdır. Bu ayaklanma sonunda egemen sınıfların
bir zaman ekonomi yahut politika zoruyla halktan aşırdıkları kitle mülkleri ellerinden alınır. Bütün
mülkler ve haklar eskiden beri sahipleri iken sonra
yoksul bırakılmış olan kitlelere geri verilir. Devrimin
biricik kanunu, büyük kitlelerin hakkını araması ve
haklı olan milletin bütünü ölçüsünde meşru bir düzen yaratmasıdır."
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Tam tersi bir durum olmuş görünüyor... Bu bir
devrim değildir. Bu bir istila, bir yayılma hareketidir.

Tayland’dan alternatif tarım ağından
Daycha Siripatra :

Yarınına güvensiz "yetmezse" korkusu yanında,
salt sahip olmak isteyip "hepsi benim olsun!" hırsı.
Doğal olarak hırsın fazla olduğu yerde haksızlıklar ve
savaşlar... Burada savaş geleneksel tarım ve küresel
tarım anlayışının temsil edildiği şirket tarımı arasında
geçiyor. Daha doğrusu dünya kurulalı beri olduğu
gibi varsıl azınlık ve yoksul çoğunluk arasında...

"Bizi aldatıyorlar. Eğer yoksullar toprağa sahip
olsaydı daha iyi beslenebilirlerdi. Yoksulların A vitaminine ihtiyaçları yok. İhtiyacı oldukları T vitaminidir. Yani Toprak vitamini. GDO’ cuların istedikleri ise
P vitamini. Yani Para vitamini. Kötü beslenme yoksulluktandır. Teknoloji eksikliğinden değil..."

"İnsanlık için bütün bu çalışmalar" da diyebilirsiniz... O zaman insanlık için yapılacak çok daha kolay ama kâr getirmeyecek, bölüşmeyi gerektirecek
formüller önerenleri görmeliyiz. Birilerinin şımarıkça, dünyanın bütün yiyeceğine, bütün petrolüne,
suyuna, denizine, halklarına ve gücüne sahip olma
isteğinden vazgeçmeleri gerekecek...

KAYNAKLAR;

Bıkmadan söylemeliyiz ki emperyalizm kötüdür.
Bilimsel gelişme adı altında pazarlanan her türlü
yöntemle insan yaşamı birer ticari değer haline dönüşüyor ve bunun üzerinden yeni bir emperyal güç
kurgulanıyor ve gerçekleştiriliyorsa bu çalışmaların
gerekliliği, kimin için olduğu, neden ve sonuçları
üzerine iyi düşünülmelidir.
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F.William Engdahl. Ölüm tohumları .
http://www.etcgroup.org/content/who-will-feed-us-0
http://gdoceviri.blogspot.com.tr/2009_06_01_archive.html
http://www.dunyagida.com.tr/kose-yazisi/organik-mi-endustriyel-mi/1186
http://www.globalresearch.ca/doomsday-seed-vault-in-the-arctic-2/23503
https://docs.google.com/file/d/0B4HO5r4WOpdzYURSTzhwakFhZVU/
edit
www.academia.edu/33052843/Darwin_ve_Politik_İktisat_Evrim_Kuramının_Temelleri
https://prezi.com/72gx6ykkcq2t/infecting-puerto-ricans-with-cancer-1931/
http://ahrp.org/1931-cornelius-rhoades-md/
http://burcincokuysal.blogspot.com.tr/2010/02/darwin-ve-malthus.html

hız, enerji
ve zaman
Ecz. Mustafa Oğuz AVAN

"Hayal gücü bilgiden daha önemlidir
çünkü bilgi sınırlıyken hayal gücü her
şeyi kapsar" diyen Einstein'dan güç alarak
sizlerle birlikte bir hayal kurmak istiyorum.
Kuracağımız bu hayali bilimin somut delilleri
ile çökertip daha güzel hayaller haline
getirelim mi?
Çocukken gökyüzüne baktığımda kendimi fanustaki bir balığa benzetirdim. Gökyüzü fanusun camı idi.
Benim yaşadığım fanus gökyüzü ile çevrili dünyaydı.
İlkokul eğitimimle güneş ve diğer yakın gezegenlerin
de işin içinde olduğunu öğrendim. Fanus büyüdü ve
bende "ya daha büyüğü varsa" düşüncesini başlattı. Bazı geceler sabaha kadar uzaya doğru çok güçlü
bir şey fırlatsam tekrar dünyaya dönemeyecek kadar
güçlü birşeyi fırlatıp nereye kadar gittiğini izlesem
diye hayaller kurdum. Daha sonra temsili astronot
kıyafeti içinde uzaya doğru gittiğimi hayal ettim. Bu

hayal o kadar uzun sürdü ki hala bir yere varamadım,
hala gitmekteyim. Önüme değişik gezegenler çıktı.
Yanlarından geçtim yoluma devam ettim ve her geçtiğim gezegenden sonra dünya dahacda görünmez
olmaya başladı. Şu an arkama baktığımda hangi parıltının dünya olduğunu hatırlayamıyorum. Bu yolculuk
nereye kadar sürecek aklım almıyor çünkü biliyorum
ki önüme ne çıkarsa çıksın arkasında bir şeyler var ve
sonsuza giden bu yol bana hiç mantıklı gelmiyor. Bu
saatten sonra fanusuma dönüp boş boş ölümü bekleyemem.
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Einstein'ın izafiyet teorisi, ikizler paradoks, kütle ve enerji arasındaki bağ ve madde nedir sorularına cevap vererek yeni düşsel deneyler yapmaya çalışalım.
İzafiyet teorisi nedir?
(IŞIK HIZI : SANİYEDE 300.000 KM)
1) Işığı gözlemleyenlerin hızına veya ışığın kendi kaynağının hareketine bakılmaksızın, ışık hızı
her gözlemci için aynıdır.
2) Fizik yasaları bütün eylemsiz konaç sistemlerinde aynıdır. Bunun anlamı şudur, bir referans
noktasına göre sabit duran bir gözlemci ile o referans noktasına göre düzgün doğrusal hareket
eden başka bir gözlemci, bütün hareket yasalarını aynı algılarlar.

Peki bu ne anlama gelir? Saniyede 295000 km hızla
giden bir araçla seyahat ederken yanımızdan geçen
ışığın hızının araca göre saniyede 5000 km olması gerekmektedir değil mi? ama Einstein'in teorisine göre
saniyede 295000 km hızla giderken bile ışığın hızı
araçtakilere göre değişmez, yine saniyede 300000 km
olarak sabit kalır. Bu nasıl olacak? Bu, o kadar yüksek
hıza ulaşan araç için zaman kavramının değişmesi ile
mümkün olabilir. İkizler paradoksu bu durumu biraz
daha mantığa uygun şekilde anlatmaktadır.
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İkizler paradoksu?
20 yaşında Özgür ve Şahin isminde ikiz kardeşlerden Özgür'ü ışık hızına yakın bir hızda hareket eden
bir uzay aracına bindirip Şahin dünyada kalacak şekilde bir düşsel deney yapalım. Şahin dünya saatiyle
30 yıl dünyada yaşasın. 30 yıl sonra Özgür uzay aracıyla seyahatini tamamlayıp dünyaya dönsün. Şahin
50 yaşında bir birey olarak yaşlanmış olacak ama
Özgür uzay aracının hızı ile alakalı olarak değişmek
üzere yaklaşık 25 yaşında bir görüntüyle dünyaya dönebilir. Bunun sebebi ışık hızına yaklaştıkça zamanın
da o orantıda yavaşlamasıdır. Eğer ışık hızına yaklaşıldığında zaman yavaşlamazsa uzay aracının içinde
ileri doğru koşan Özgür ışık hızını bir şekilde aşmış olur
ve izafiyet teorisi çürür ama bunu teoriyi çürütebilecek
bütün somut deneyler olumsuz sonuçlanmıştır.

Enerji ve madde?
İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan (Avrupa
Nükleer Araştırma Organizasyonu) Cern'de yapılan deneylerde enerjinin maddeye maddenin de
enerjiye dönüşebildiği gözlenmiştir (tanrı parçacığı,
higgs bozonu). Peki madde nedir? Maddenin ne olduğunu tam anlamıyla öğrenebildiğimizde aslında
evrenin sırrını çözmüş olacağız. Biz şimdilik madde
enerjinin kütle kazanmış halidir diyebiliriz.

Işık hızı saniyede 300.000 km olarak kabul edilmiştir. Geceleri gördüğümüz yıldız ışıklarının bir
çoğu milyonlarca yıllık yoldan gelmektedir. Görünen yıldızların bir çoğu şu anda orda değil binlerce
milyonlarca yıl önceki görüntülerini, yani ışıklarını
görüyoruz. Gökteki parlayan bir yıldızın bin yıl önceki halini görmek bir zamanda yolculuk değil midir? Aynı şekilde kendi bedenimiz için bir zamanda
yolculuk yapabilir miyiz? Bence felsefi açıdan mümkün. Işıktan daha hızlı bir şekilde vücudumuzdan
yansıyan ışık doğrultusunda yolculuk yapabilirsek
kendi görüntümüzü bu yolculuk boyunca şu anki
zamandan geçmiş zamana doğru görebiliriz. Bu
düşünce özel görelilik kanununa aykırıdır çünkü ışık
hızına ulaşıldığında zaman durmalıdır. Yani ışık hızı
zamanın durduğu hızdır. Aynı zamanda bu kurama
göre ışık hızına ulaşmak mümkün değildir.
Bunun sebebi şudur, cisimler hızlandıkça kinetik
enerjilerinin bir kısmı kütleye dönüşür ve ışık hızına ulaşmak sonsuz bir kütle gerektirir. Özel görelilik, mantığımıza ve sağ duyumuza aykırı bir evren
tanımladığından bir çok bilim insanı, üzerinde deneyler yapıp özel göreliliği çürütmeye çalışmıştır
ama her seferinde teoriyi doğrulamışlardır. Bizim
yaşadığımız evrende ışık hızı bir sınırdır, kütlesiz birşeyin bile çıkabileceği en yüksek hız ışık hızıdır. Peki
katmanlar halinde küçülen ve büyüyen evrenlerin
var olabilme imkanı var mı? Işık hızını aşabilmek için
sonsuz kütle var olmalıdır demiştik.
Sonsuzluk nedirden başlayan bu düşsel deneyde
şöyle bir hayal kurmanızı istiyorum. Dünya, güneş,
bilinen tüm gezegenler gök cisimleri, parlayan parlamayan bütün yıldızların hepsinin bir bütün halinde bir başka evrendeki bir atomun sadece küçük bir
parçasını oluşturan bir yapı olduğunu hayal edin.
Bizim için bu kadar büyük olan evren bir üst evren
için çok küçük bir parçayı oluşturuyorsa o evrende

Einstein'in teorisine göre ışık hızı çok düşük bir hız
olarak kalacaktır. Hatta bizim yaşadığımız evrendeki milyarlarca yıl bir üst evrendeki 1 saniyeye denk
gelmektedir. Matematiksel açıdan o kadar büyük
kütlelerde özel görelilik geçerliliğini hala yitirmemektedir. Buraya kadar anlattıklarımı biraz daha
somutlaştırmaya çalışayım. Hayal edemeyeceğiniz
kadar büyük varlıkların yaşadığı bir evren düşünün.
Bu varlıklar o kadar büyük ki bizim evrenimizin tamamı bu dev yaratıkların bir hücresindeki bir atomun milyarda birini oluşturacak kadar küçük olsun.
Einstein'ın evrenle ilgili ürettiği ve aksi kanıtlanamayan kanunlarla çelişki yaşamadan böyle bir hayal kurulabilir. Işık hızından birkaç milyon kat daha
hızlı yürüyebilen bize göre sonsuz kütleli yaratıklar
olabilir. Peki alt evren olma ihtimalini düşünebilir
miyiz? Bence olabilir bizi oluşturan her bir atomun
içerisinde milyonlarca evren bulunabilir. Bu alt evrenlerde kütle yani enerji o kadar düşük seviyede ki
bizim evrenimizin 1 saniyesi onlar için milyarlarca
yıla tekabül edebilir onların evreninin hız sınırı saniyede bir mikrometre olabilir. Orada yaşayan bizim
gibi canlılar var ise aynı hesapları yapabiliyorlar mı,
saniyede 1 mikrometreyi aşmak için sonsuz kütle gerekli diyebiliyorlar mıdır acaba? Mesele neye
göre kime göre sonsuzluk sorusuyla başlıyor. Bilimsel verilere göre herhangi bir çelişki içine girmeden
böyle bir düşsel deney yapmak ve bilinen kanunlara
herhangi bir aykırılığının olmaması bu düşüncelerin
doğru olduğunu kanıtlamaz. Aynı şekilde bilimsel
deneylerle yanlışlığı kanıtlanmadıkça herhangi bir
düşüncenin yanlış olduğu da söylenemez. Düşünmek bizi var eden şeydir. Hiçbir şeyin düşünmenize
engel olmasına izin vermeyin
Yanlış olma ihtimali çok yüksek olsa bile düşünün. Siz düşünün ki başka birine düşüncenizin yanlış olduğunu kanıtlamak için sizden de fazla düşünme fırsatı verin.
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Ecz. Veysel CİNGÖZ

Pelargonium sidoides
Ulu bir ağaç olan eczacılık, ne yazık ki uzun yıllardır sararan yapraklar ile
hüzünlü bir sonbahar yaşamakta. Yaşanan olumsuz süreçler ile ticarethanelere
dönüşmeye zorlanan eczaneler yapraklarını dökmüş çıplak bir ağaca dönmektedir.
Eczacı, eczanesine sahip çıkabilmek adına MF,
KKİ, Ciro primleri vb. hesaplar yapmak zorunda kalırken, ne mesleğini icra edebilmekte ne de mesleğine sahip çıkabilmekte..
Şifalı bitkiler yanlış ellerde hiç tanımadıkları hastalıklara deva oluyor, komşudan alınan ilaçlar ile
tedavi olunuyor. İlaç-ilaç, ilaç-besin, etkileşimleri...
Öyle bir şey mi varmış? Greyfurt suyu içme, yoğurtla
sütle ilaç alma tamam (!)
Eczanelerin laboratuvarlarından havan sesleri eksik olmazmış eskilerde, belki de çok eskilerde. Eczacı
boş vakitlerinde laboratuvarında ham maddeleri ve
kitapları ile meşgul olurmuş, bitkilerden ilaçlar yaparmış, bir varmış bir yokmuş.
Böylesine bir meslek sadece maddi kaygılar ile
mi günümüz koşullarına geldi bilinmez. Bunun
büyük bir etmen olduğu su götürmez bir gerçek
ancak, farklı nedenlerin üzerinde de düşünmek ve
yanlışları düzeltmek gerek. Eczacılığın eski saygınlığını kazanabilmesi için yürütülen önemli projeler
var. Smart eczane çalışmaları büyük bir adım. Ancak
diyoruz ya; eski saygınlığı... Neden eskiyi kazanabilmek için yeni projeler üretmek zorunda kaldık, neden bu hale geldik?
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Şu an için çok fazla sıkıntı var ancak, hali hazırda
defalarca dile getirilmiş konular. Birileri bu sorunlara
çözümler üretmeye çalışırken bu çabaların kazandırdığı her küçük zaferi, büyük kazanımlara dönüştürmeye çalışmaktan başka çaremiz yok. Hepimiz
çok çalışmalıyız.
Klinik eczacılık ve Smart eczane projelerinin kazanımlarını büyütmek mesleğin geleceği açısından
önemli. Ayrıca bitkileri ve drogları yanlış ellerden almak halk sağlığına büyük katkı sağlayacak ve bizim
saygınlığımızı artıracaktır. Yakın zamanlarda aktarlarda satışı yasaklanan bitkilerin sadece bir listeden
ibaret olmaması için sarf edilen bir çaba sanıyorum
ki yok. Bitkilerin doğanın mucizesi olduğunu en iyi
bilen insanlarız. Diğer projeler kadar bitkilere sarılmak da bence oldukça önemli. Sonbaharın sonunda bahara ulaşmak için her birimiz bu ağaca ayrı kollardan su vermeli, mesleğimizi yeşertmeliyiz.
Bu yazımda bir bitkiyi hatırlatmak istiyorum.
Piyasa preparatları bulunan Afrika sardunyası
‘Pelargonium sidoides’ için küçük bir derleme yazısı ile sizleri sıkmayacağımı düşünüyorum.

Bitki iyi gelişmiş bir köke ve kısa, dik bir gövdeye sahiptir. Gövdede rozet formunda yapraklar bulunur.
Bitkinin kökü iyi bir şekilde su ve besin depo eder, bu
kökler ile bitki, yaşadığı alanda sık sık meydana gelen
orman yangınlarından sonra da hayatını sürdürebilmektedir.
Çiçekler türe özgü leylak-siyah renktedir.

Pelargonium, Yunanca kökenli olup (Pelargos) leylek
anlamına gelmektedir. Ait olduğu Geraniaceae familyasının tüm üyeleri leylek gagası şekline kapsüle sahiptir.
Pelargonium cinsi yaklaşık 280 tür içerir ve bunların
%80'i Güney Afrika’da yetişmektedir. Yıl boyunca az yağış alan bölgelerde yetişir, nemli bölgelerde bu cinsin
türlerine rastlanmaz. Pelargonium sidoides türü 1772
yılında İsveçli botanikçi Thunberg tarafından toplanıp
sınıflandırılmıştır.

Familya
Latince Adı
Türkçe Adı
İngilizce Adı
Kullanılan Kısımları

: Geraniaceae
: Pelargonium Sidoides D.C.
: Sardunya, Itır, Afrika Sardunyası
: Geranium, Pelargonium, Sardinia
: Kurutulmuş Kökler

Bitkinin tarihçesi oldukça ilginçtir,
Avrupalılar Pelargonium sidoides bitkisini Alman
ve İngiliz kolonilerinin Güney Afrika’yı istilasından
sonra tanımışlardır. 19.yy sonundan itibaren bu
bitkinin köklerinin halk tarafından solunum yolu
enfeksiyonlarında ve göğüs ağrılarında kullandığını
öğrenmişlerdir.
1897 yılında tüberküloza yakalanan Major Stevens
adlı bir İngiliz, hekimlerin önerisi ile iklimi ılıman olan
Güney Afrika’ya gelmiştir. Hastalığı ile ilgili çalışma yaparken burada Basuto kabilesinden bir şifacıyla tanışır
ve onun verdiği Pelargonium sidoides bitkisinin köklerinden elde edilen dekoksiyonu kullanarak iyileşir.
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Stevens’ın tedavi metoduna ilk destek veren kişilerden olan Dr. Adrein Sechehaye, 1920’den başlayarak Pelargonium ekstresini dokuz yıl boyunca 800
hasta üzerinde denemiş ve 1930 yılında elde ettiği
çarpıcı sonuçları yayınlamıştır.
Doktor bu ilaca UMCKA ismini vermiştir. Umcka
kelimesi umckaloabo kelimesinin kısaltılmış şeklidir
ve bu kelime de, Zulu dilinde akciğer hastalıklarının
neden olduğu öksürüğü tanımlamak için kullanılan
umKhulkane kelimesi ile göğüs ağrısı anlamı taşıyan
uHlabo kelimesinin bir araya gelmesi ile türetilmiştir.
Artık UMCKA ismiyle anılan bu bitkisel tedavi ilacı, 1970'li yıllarda, dünyanın lider bitkisel ilaç üretim
şirketi olan Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals
şirketinin ilgi alanına girmiştir. Alman Schwabe şirketi, Pelargonium sidoides, yani Afrika sardunyası
köklerinden elde edilen bitki özlerini, 15 yıl süreyle, klinik ve farmakolojik araştırmalarla incelemiş ve
EPs® 7630-Umckaloabo® isimli aktif madde içeren
ilaç şeklinde piyasaya sürmüştür.
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Schwabe şirketi, ilacın virüslere karşı ortaya çıkan
vücut savunma sistemlerini aktive ettiğini, bakterilerin dokularda oluşturduğu hasarı azalttığını ve
oluşan balgamın daha kolay çözülmesine yardımcı
olduğunu gözlemlemiştir.
Umcka, Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan akut
bronşit hastalığının tedavisinde kullanılma onayını
almıştır.

Standardizasyon
Avrupa Farmakopesi kurutulmuş Pelargonium sidoides köklerinin en az %2 tanen (pirogallol olarak)
içermesi gerektiğini bildirmiştir (European Pharmacopoeia, 2007).
EPs® 7630 tescilli bir ürün olup, Pelargonium sidoides köklerinden %9-11 verimle elde edilen sulu etanollü
ekstresidir(Kolodziej ve ark. 2003).
Ülkemizde eczanelerde mevcut olan EPs® 7630 ’dan hazırlanmış preparat ise 100g çözeltide 80g EPs® 7630
içermektedir.

Endikasyonları
EPs® 7630'un antibakteriyel etkisi vardır.
Solunum sistemi epitel hücrelerinde anti-adhezif etki
göstererek bakterinin o bölgede kolonizasyonuna,
dolayısıyla enfeksiyon/süper enfeksiyon oluşmasına
engel olur.

Uyarılar:
- Umca 1 yaşın altındaki bebeklerde önerilmemektedir.
- Gebeler veya emziren anneler tarafından kullanımı
önerilmemektedir.
- Etanol içermesi nedeniyle araç ve makine kullanımında
dikkatli olunmalıdır.

Dozu ve İlaç Etkileşimleri
• 100 ml’de 80g EPs 7630 içeren çözeltiden;
• 6 yaş altı çocuklarda :3 x 10 damla/gün
• 6-12 yaş arası çocuklarda :3 x 20 damla/gün
• 12 yaş ve üzeri yetişkinlerde :3 x 30 damla/gün
Kumarin içeriği nedeniyle antikoagülan ilaçlar ile etkileşebileceği düşünülmüş ancak ratlarla yapılan
çalışmada koagülasyon parametrelerinde değişimin olmadığı gösterilmiştir.
Herhangi bir etkileşim ve kontrendike durum belirtilmemiştir.
Yeterli çalışma bulunmadığından gebelik ve emzirme döneminde önerilmemektedir.
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İn Vitro Çalışmalar
Antibakteriyel Aktivite
2003 yılında Kolodziej ve arkadaşları tarafından
yapılan bir invitro çalışmada, EPs® 7630 standart
ekstresinin birden fazla antibiyotiğe dirençli, farklı
Staphylococcus aureus suşuna karşı antibakteriyel
aktivitesi test edilmiştir. Deney sonuçları, dirençli ve
dirençsiz suşların MIC değerlerinin aynı olduğunu
göstermiştir.

H. pylori Üzerine Antibakteriyel Aktivite
Beil ve Kilian’ ı 2007 yılında yaptığı in vitro bir deneye göre EPs® 7630 ekstresinin, midede H. pylori’ye karşı anti-adhezif etkisi bulunmaktadır.
Deney süresince; EPs® 7630 standardize ekstresinin H. pylori gelişimini ve gastrik AGS hücrelerine
adhezyonunu inhibe ettiği gözlemlenmiştir. 50μg/
ml ve 100μg/ml konsantrasyonlardaki EPs® 7630
ekstresi AGS hücrelerine bağlı bakteri sayısını sırası
ile %77 ve %91 oranında azaltmıştır.
Deney sonuçları incelendiğinde asıl etkinliğin anti-adhezif aktiviteden kaynaklandığı görülmektedir.

Antiviral Çalışmalar
2012 yılında Theisen ve Müller’in yaptığı in vitro
ve in vivo deneylerle:
EPs® 7630 ekstresinin; İnfluenza virüsününün hemaglutinasyon (alyuvarları çöktürme) basamağını
ve nöroaminidaz aktivitesini inhibe ettiği ortaya
konmuştur.
En önemlisi in vitro çalışmalarda ekstreye karşı direnç gelişme eğilimi gözlenmemiştir.
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Klinik Çalışmalar
Akut sinüzit:
Çalışma : Kolodziej ve arkadaşlarının 2003 yılında
çok merkezli, prospektif, plasebo kontrollü, GCP (iyi
klinik uygulamalar) sınırlarında gerçekleştirdikleri
çalışmada 361 akut maksillar sinüzit hastası üzerinde en fazla 28 gün EPs® 7630 un etkinliği ve güvenilirliği araştırılmıştır.
Sonuç: Hastalarin %46.1’ inde semptomların tamamen iyileştiği görülürken %21.4’ünde semptomlarda belirgin bir iyileşme görülmüştür. Bununla
birlikte her bir belirti için %90’ın üzerinde tamamen
iyileşme ya da azalma görülmüştür.
Akut tonsilofarenjit:
Çalışma : Heger ve arkadaşlarının 6-10 yaş arası
143 çocukla gerçekleştirdikleri çok merkezli, prospektif, randomize, çift körlü, plasebo kontrollü uyarlamalı-sıra dizayn çalışmasında EPs® 7630’ un akut
tonsilofarenjite karşı etkinliği değerlendirilmiştir.
Öncelikli kriter olarak 5 tipik tonsilit semptomunun
(yutma güçlüğü, boğaz ağrısı, tükrük salgısı, kızarıklık ve ateş) toplam skorundaki değişim ölçülmüştür.

Sonuç : Alınan sonuçlardaki 5 tipik tonsilit semptomunun total skorundaki düşüşler, EPs® 7630 (4 günde
10.3’ ten 3.3’e ) ve plasebo (4 günde 9.7’den 7.2’ye) arasındaki belirgin farkın istatiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. EPs® 7630 grubunda 6 gün boyunca
tedavi gören hastaların %1.4’ ünde ciddi bir yan etkiyle
karşılaşılmıştır. Plasebo grubundaki yan etki görülme
oranı ise %20’yi bulmuştur.
Akut bronşit:
Çalışma: Yetişkinlerde akut bronşit tedavisinde
7630’un etkinliğinin araştırıldığı randomize, çift kör,
plasebo kontrollü çalışmada Bronşit Ciddiyet Skoru (BCS) 5 puanın üstünde en fazla 48 saattir akut
bronşitli hastaya EPs® 7630 (3*30 damla/gün) ve
plasebo uygulanmıştır.

agülasyon parametreleri üzerine kumarin türevi antikoagülan varfarin ile kombine etkisi ve varfarinin
farmakokinetiği üzerine etkisi de araştırılmıştır. Deneyde tromboblastin zamanı, kısmi tromboblastin
zamanı ya da trombin zamanı gözlenmiştir. Sonuç
olarak ekstrenin bu parametrelere herhangi bir etkisi olmadığı, eş zamanlı varfarinin belirgin etkisiyle
karşılaştırılarak gösterilmiştir. (Koch ve Bieber, 2007)
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bu amaçla EPs® 7630 tek başına değişik dozlarda, 2
hafta boyunca oral olarak uygulanmıştır. Ayrıca ko-

5. Kolodziej H. Pharmacological profile of extracts of Pelargonium
sidoides and their constituents, Phytomedicine (10), 2003:18-24
6. Kolodziej H. Fascinating metabolic pools of Pelargonium sidoides and
Pelargonium reniforme, traditional and phytomedicinal sources of the
herbal medicine Umckaloabo, Phytomedicine (14), 2007:9-17
7. Koch E, Biber A, Treatment of rats with the Pelargonium sidoides extract EPs 7630 has no effect on blood coagulation parameters or on the
pharmacokinetics of warfarin, Phytomedicine, 14 , 40-45 (2007).
8. Beil W, Kilian P, EPs® 7630, an extract from Pelargonium sidoides roots
inhibits adherence of Helicobacter pylori to gastric epithelial cells, Phytomedicine, 14, 5-8 (2007).
9. Theisen LL. Muller CP. EPs® 7630 (Umckaloabo®), an extract from Pelargonium sidoides roots, exerts anti-influenza virus activity in vitro and
in vivo. Antiviral Researh, Volume 94, Issue 2, May 2012, Pages 147-156.
10. Heger M, Bereznoy VV, Non-straptococcal tonsillo-pharyngitis in children: Efficacy of an extract from Pelargonium sidoides (EPs® 7630) compared to placebo, Translation from: Phytopharmaka, VII, 14-15, (2012).
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Ecz. Özlem DÜNDAR

Sadece o köyde yaşayanlar değil,
hepimiz yaşadığımız tüm toplumsal
travmalardan, aldığımız yaralara
rağmen çıkmaya çalışıyoruz.
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Torosların belki de en güzel yerinde, pınarların
ve şelalerin arasından geçerek gittiğiniz yolların
sonunda köylerde “unutulmuş” insanları görürsünüz. Yol dediğimiz patika yol bile olsa köylere ancak
7-8 kilometreye kadar yaklaşabilmiştir, gerisi yol
değildir. Zaten kışın zaman zaman yolları kapanır,
birkaç ay elektrik verilemeyen köyleri olur. Asfalt
yol baraja kadar yapılmıştır, iş makinaları rahatça
gelip gidebilsinler diye, ötesine gerek görülmemiştir.
Bu köylerde sağlık ocağı yoktur, ilkokuldan sonra
okul yoktur, bakkal yoktur, bazen öğretmen yoktur,
bazı evlerde tuvalet yoktur, bazı evlerin bir duvarı
yoktur, ilçede hastane yoktur... Çocuklar ilçede yatılı okur, yeterli servis yoktur, uzun süreler ailelerini göremezler. Bir gün "sağlam" yurtları alternatif

yaratılmadan yıkılır, başka yurt olmadığı için bir
yurda "mecburen" gönderilirler. Yoksullukları başka
seçenek bırakmaz.
Yoksulluk ve yokluk arasındaki fark ancak bu kadar net görülür. Bu bir film veya 1950’ler Türkiye’si
değildir. 2017 yılında Adana’nın Aladağ köylerinde yaşanmıştır ve yukarıda anlatılanlar eksik olsa
da hepsi gerçektir. Dilekçeler, başvurular, imzalar,
prosedürler ile çalınmadık kapı bırakmayan aileler
ve sonuç olarak Toroslar’ın tepesinde "görülmeyen,
duyulmayan" insanlar vardır. Malum gece, ölen ve
yaralanan çocuklar, çaresizlikleri ile birlikte olayı
duyup Adana’ya yaralı çocuklarına ulaşamayan anne-babalar... Yol yok demiş miydim?

AĞUSTOS 2017 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ

69

Bir gün köylerine birileri gelir ve "Köyde yaz okulu yapacağız, çocuklarınıza oyunlar oynatıp resim
ve boyama yaptıracağız, eğlenirken öğreteceğiz, öğrenirken yan yana duracağız" derler. "Hep beraber
şarkı söylemenin, keman dinlemenin, çocuk haklarından konuşmanın, söz alarak konuşmanın, kendini ifade edebilmenin, gülebilmenin, eğlenebilmenin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz" derler.
Büyükler kısmen inanır da çocuklar pek inanmaz.
Kimsenin gelmediği, gelemediği bu köyde bütün
bunların yapılabilmesi mümkün değildir onlara
göre. Bunu da yaz okulunun ilk günü şöyle ifade
ederler: "Duymuştuk geleceğinizi ama inanmamıştık!" Yol yok demiş miydim?
70
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Yaz okulu alanı kurulur, yaş gruplarına göre sınıflar oluşur ve dört günlük eğlenceli okulları başlar.
Sadece çocuklar değil, köydeki kadınlar ve erkekler
de alana gelir ve giderler, gönüllülerle sohbet ederler.
"Siz ne yapıyorsunuz burada, neden yapıyorsunuz,
siz kimsiniz" soruları arasında dertleşmeler başlar.
Yaşananlar konuşulur, köyün yoklukları konuşulur,
çocuklar konuşulur. Psikolog ekibi vardır çocuklara
oyunlarla büyüklere sohbetlerle destek olunur. Kimsenin gelmediği, gelemediği köylerde eğer istenirse
nelerin yapılabileceği dört günlüğüne de olsa hep birlikte görülmüş olur. Yollar aşılabilir demiş miydim?

Travma yaşanan bir köyde dört gün de olsa gerçekleşen yaz okulunun neleri değiştirebileceğini
görmek çok güzeldi. İlk günler poşetlere saldıran
çocukların son gün malzemeleri masaya dizdiği
ağacın altında oturup etkinliklere katılmayan gençlerin son gün tiyatro atölyesine katıldığını, uzaktan
bakan kadınların masa sandalye taşımaya yardım
ettiklerini görmek, hepsinden önemlisi uzun süre
kimseyle konuşmayan yaralı kurtulan bir gencin
“moralim düzeldi” dediğini duymak tüm yorgunluğu
ve kaygıları alıp götürdü. “Bu köyde kimse kimseye
sahip çıkmaz” diyen kadınların üç günün sonunda
bir araya gelip yaşadıklarıyla nasıl baş edebileceklerini konuşmaları ve sonucunda bir arada olmanın, dayanışmanın, acılarını paylaşmanın ne kadar
önemli olduğunu görmeleri çok önemliydi.

Sadece o köyde yaşayanlar değil hepimiz yaşadığımız tüm toplumsal travmalardan, aldığımız
yaralara rağmen çıkmaya çalışıyoruz. Bir şekilde
sürüklendiğimiz yalnızlık, yabancılaşma, umutsuzluk ve mutsuzluk dünyasına karşı bir arada
durmanın, yan yana olmanın, dayanışmanın ve
başka bir dünyanın mümkün olduğunu görmenin
iyileştirici etkisi biraz olsun hepimize yaradı. Hepimiz için küçük ama önemli bir nefes alma durağı oldu Aladağ Yaz Okulu.
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Faaliyetlerimiz
07 Şubat 2017
SGK İlaç Alım Protokolü revizyon konularının değerlendirilmesi
amacıyla SGK Protokol Komisyonu 07.02.2017 tarihinde Türk
Eczacıları Birliği'nde bir araya gelmiştir. Toplantıya oda başkanımız Ecz.Ersun ÖZKAN da katılmış, toplantıda gündeme alınması gereken revizyon önerileri değerlendirilmiştir.

İki gün süren çalıştayda TİTCK ve Türk Eczacıları Birliği yetkilileri
ile İstanbul, Adana ve Diyarbakır Eczacı Odaları'nın temsilcileri,
katılımcılara muvazaa ve bölgelerindeki uygulamalar ile ilgili
bilgi ve deneyimlerini aktardılar. Çalıştayda muvazaa ile mücadele için yürütülen kapsamlı çalışmalar hakkında sunumlar
gerçekleştirildi ve soru-cevap kısmı yapıldı. Çalıştayda genel
sekreterimiz Adana’daki çalışmalar ile ilgili sunum yaptı.

08 Şubat 2017
Adana Akademik Meslek Odaları Birliği olarak (ADAMOB)
düzenlenen ve yönetim kurulumuzun da katıldığı “OHAL ve
KHK’LAR GÖLGESİNDE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ” konulu panel
Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı.
09-10 Şubat 2017
"Eczacılıkta Muvazaa ile Etkin Mücadele Çalıştayı"nın 4’üncüsü 9-10 Şubat 2017 tarihlerinde Çorum’da gerçekleştirildi.
Muvazaa ile etkin mücadele çalıştayına genel sekreterimiz Ecz.
Ö. Mürsel YALBUZDAĞ, denetleme kurulu üyemiz Ecz.Mehmet
Serkan KILINÇ katıldı.
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11 Şubat 2017
Genel sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Mersin Eczacı
Odası 40.yıl kutlama etkinliğine katıldı. Etkinlikte Mersin Eczacı Odası'nın kurulduğu dönemde Adana Eczacı Odası Başkanı
olan Ecz. Mustafa TÜRKMEN’e de plaket takdim edildi.

18 Şubat 2017

14 Şubat 2017

Odamızda TEB Akademi tarafından düzenlenen “YAŞLILARDA
GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI” konulu eğitimin sunumu Yrd.Doç.
Dr.Betül OKUYAN tarafından yapıldı.

Reçete Tevzi Komisyonu, ilk toplantısını 14 Şubat 2017 tarihinde Türk Eczacıları Birliği merkez binasında gerçekleştirdi.
Toplantıya genel sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ katıldı.
Reçete tevzi sisteminin işleyişi ve protokol revizyon sürecinin
tevzi açısından değerlendirmesi yapılırken, uygulamaya dair
üyelerden gelen talep ve öneriler incelendi.
22 Şubat 2017
Odamız Eğitim Komisyonu ve Çukurova Ünivesitesi Eczacılık
Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen ‘’EĞİTİM GÜNLERİ” kapsamında eğitimlerimizden “1. Güncel Dermakozmetikler’’ toplantısı
Odamız Akademi salonunda yapıldı. Eğitim sunumu Çukurova
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD Dr.
Umay Merve GÜVEN tarafından yapıldı.
15 Şubat 2017
Eczane Ekonomileri ve Eczane İşletmeciliği Komisyonu’nun
üçüncü toplantısı 15.02.2017 tarihinde Türk Eczacıları Birliği
merkez binasında gerçekleştirildi. Toplantıya yönetim kurulu
üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE katıldı.
Toplantıda "Eczacı Kart" tanıtım ve promosyonları hakkında
bilgilendirme yapıldı; ardından İşkur ve KOSGEB’in eczacılara
sağladığı destekler incelendi. Eczacıların faydalanabileceği şekilde bir kılavuz hazırlanması için alt komisyon kurulması ve alt
komisyon tarafından hazırlanan kılavuzun önümüzdeki hafta
başında duyurulmasına karar verildi.
Toplantının öğleden sonraki oturumunda TEB Artı Sigorta çalışmaları hakkında bilgi verildi.

23 Şubat 2017
Merkez heyetimiz tarafından oluşturulan denetleme komisyonu'nca; Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Bülent VAREL, denetleme kurulu üyesi Ecz. Aylin YALÇINKAYA ve Kerem CANLI odamızda denetim ve inceleme yaptılar.
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28 Şubat 2017

06 Mart 2017

Yönetim kurulumuz; Eczacılık ile ilgili Gençlik Komisyonu ile
Bilgilendirme Toplantısı yaptı. Yasa ve yönetmeliklerde, Deontoloji Tüzüğü'nde dikkat edilmesi gereken durumlar ile SGK İlaç
Protokolü'nün önemli maddeleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Yönetim kurulumuz Kozan İlçesi'ndeki meslektaşlarımızla bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda; SGK Protokolü, medikal
protokolü, tabela, reçete dağıtım uygulamaları, TEB Artı Sigorta, eczane denetimleri, 14 Mayıs Eczacılık Bayramı, OTC konuları hakkında görüşüldü.

02 Mart 2017
Odamız Eğitim Komisyonu ve Pfizer İlaç Firması ile birlikte düzenlenen “AÇIK ECZANE” konulu eğitim toplantısı Adana Sheraton Otelde gerçekleşti.
04 Mart 2017
Odamız üyelerinden Ecz. Raziye KÖKSAL KARTAL’IN yer aldığı
HAYALET AĞRI FOTOĞRAF SERGİSİ açılışına Oda Başkanımız Ecz.
Ersun ÖZKAN, denetleme kurulu üyemiz Ecz. Betül TAŞTEPE ile
Ecz. Derya SARIEROĞLU katıldı.
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07 Mart 2017
Yönetim kurulumuz Ceyhan İlçesi'ndeki meslektaşlarımızla bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda; eczacılık ile ilgili yaşanan sıkıntı ve sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve
gündeme dair güncel gelişmeler hakkında bilgi aktarıldı.

09 Mart 2017

13 Mart 2017

Yönetim kurulumuz Karaisalı İlçesi'ndeki meslektaşlarımızla
bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda; eczacılık ile ilgili yaşanan sıkıntı ve sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu
ve gündeme dair güncel gelişmeler hakkında bilgi aktarıldı.

Odamız Eğitim Komisyonu ve Farmazi Akademi işbirliğiyle Abbott ilaç firmasının sponsorluğunda Prof. Dr. Dinç Dinçer, Emine
Nur Tozan, Prof. Dr. Dinç Dinçer, Orhan Yıldız’ın konuşmacı olarak katıldığı; Adana Hilton Otel‘inde "KABIZLIK, AĞRI, FBH VE
ECZANEDE FİNANS VE STOK YÖNETİMİ" konulu eğitim toplantısı
düzenlendi.

11 Mart 2017
Türk Eczacıları Birliği tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği Ankara’da Gerçekleştirildi. Etkinliğe odamızı temsilen saymanımız Ecz. Sühendan TOKSÖZ
katıldı. 11 Mart Cumartesi günü gerçekleşen etkinlik kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın eczacılar, sabah
saatlerinde ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir mozolesine çelenk bıraktılar.
Etkinlik kapsamında gazeteci-yazar İsmail Küçükkaya ile bir
söyleşi gerçekleştirildi.

20 Mart 2017
6643 Sayılı TEB Kanunu Komisyonu üçüncü toplantısı Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak başkanlığında Türk
Eczacıları Birliği binasında gerçekleştirdi. Toplantıya oda başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN katıldı.
Toplantıda; 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu sonuçlarının meslek örgütlerine, demokratik kitle
örgütlerine ve sivil topluma olası etkileri, cumhurbaşkanlığı
sistemine geçilmesi ya da geçilmemesi halinde 6643 Sayılı TEB
Kanunu’nun hangi usullerle değiştirilebileceği üzerine genel bir
değerlendirme yapıldı.

22 Mart 2017
Odamız Eğitim Komisyonu ve Çukurova Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi işbirliğiyle düzenlediğimiz ‘’EĞİTİM GÜNLERİ” kapsamında 2. Hipertansiyon Tedavisinde Eczacının Rolü” konulu
eğitim toplantısı Odamız Akademi salonunda Yrd. Doç. Dr. Fatma AYDINOĞLU tarafından yapıldı.

AĞUSTOS 2017 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ

75

24 Mart 2017

28 Mart 2017

24 Mart 2017 Cuma günü oda başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN,
genel sekreterimiz Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAĞ ile yönetim kurulu
üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE ve denetleme kurulu üyemiz Ecz.
Mehmet Serkan KILINÇ Ç.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi
Sayın Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA’ya ziyarette bulundular.

40.Dönem Merkez Heyeti tarafından oluşturulan “Akılcı İlaç
Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu” üçüncü toplantısı,
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Cem MERCÜL
başkanlığında, 28.03.2017 Salı günü, Türk Eczacıları Birliği
merkez binasında gerçekleştirildi.
Toplantıya yöneticilerimizden Ecz. F. Tuğçe DALKIR katıldı.

Eczacılıktan Sorumlu Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa BALAL ve Balcalı Hastanesi Baş Eczacısı Ecz. Müge BENLİOĞLU’nun
da bulunduğu ziyarette; Ç.Ü Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde
SGK protokolü 3.7 maddesi ve onkoloji hastaları gibi ilaca ulaşım konusunda sıkıntı yaşanan ilaç ve reçete gruplarında sıkıntıları ortadan kaldırmak ve yaşanan etik bozulmaları engellemek adına, kurulacak olan Adana Eczacı Odası İlaç Danışma Ve
Temin Bürosu ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

28 Mart 2017
Odamız Eğitim Komisyonu tarafından ve UCB İlaç Firması ile
birlikte hazırlanan “Romatolojik Hastalıklarda Güncel Tedaviler, Biyolojik Tedaviler ve Geri Ödeme Sistemi” konulu eğitim
yapıldı.
Eğitim toplantılarının sunumu; İç Hastalıkları Romatoloji Uzmanı Dr.Emine ERSÖZLÜ BOZKIRLI ve İç Hastalıkları Romatoloji
Uzmanı Dr.Müge AYDIN TUFAN tarafından yapıldı.
30 Mart 2017
Adana Eczacı Odası Ecz. Ali Aysan Konferans Salonunda EDAK
Yönetim Kurulu tarafından Değerlendirme ve Bilgilendirme
Toplantısı yapıldı.
04 Nisan 2017
Yönetim Kurulumuz, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli eczacılarımızla yemekte bir araya geldi.
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08-09 Nisan 2017
Smart Eczane Yenileme Eğitimi 8-9 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Odamızdan Ecz. Burcu BAĞDAT ile Ecz. A.Dinçay BAHÇECİ katıldı. İki günlük yoğun eğitim
programı sürecinde Türk Eczacıları Birliği Proje Ekibi tarafından,
SMART Eczane Programı ile gerek hasta gerekse eczacılarımız
düzeyinde edinilen olumlu kazanımlar, sayısal veriler ve Programın ülkemiz genelinde daha etkin daha yaygın bir düzeye
getirilebilmesi adına tüm taraflara düşen rol ve sorumluluklara
ilişkin olarak bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

14 Nisan 2017
Oda başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN ve genel sekreterimiz
Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ
Zonguldak Eczacı Odası Hizmet Binası Açılış Törenine katıldı.

11 Nisan 2017
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Hematoloji
Bölüm Başkanı Dr.Birol GÜVENÇ’e ziyarette bulunuldu. Yapılan
ziyarette Balcalı Hastanesi’nde yatarak, günübirlik veya ayakta
tedavi gören hastalara; yönelik kurulacak Adana Eczacı Odası
Danışma ve Temin Bürosu hakkında görüşüldü.
13 Nisan 2017

18 Nisan 2017

40. Dönem Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti 5'inci Başkanlar
Danışma Kurulu’na oda başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN katıldı.
Toplantıda; IMS Health firmasının veri toplama girişimleri,
Alliance Healthcare firmasının “Alphega Eczane” ve diğer bazı
“danışmanlık / koçluk” firmalarının farklı isimlerle yürüttüğü
çalışmalar ile SGK Protokol revizyon süreci görüşüldü.

Smart Eczane Eğitimine katılan meslektaşlarımıza yönelik odamızda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
20 Nisan 2017
Smart Eczane Eğitimine katılan meslektaşlarımıza yönelik odamızda bilgilendirme toplantısı yapıldı
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21 Nisan 2017
Türk Eczacıları Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Eczacı
Odaları Muvazaa Komisyonu Eğitim Toplantısına odamız denetçi eczacılarından Ecz. Erdem GÜVEL ile Ecz.Fahri MERT katıldı. Toplantıda; muvazaa ile mücadelede yapılması gerekenler
ve izlenecek yollarla ilgili görüşüldü.

01 Mayıs 2017
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde düzenlenen
1 Mayıs yürüyüşüne Adana Eczacı Odası olarak katıldık.

26 Nisan 2017
Odamız Eğitim Komisyonu ve Çukurova Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi işbirliğiyle düzenlemiş olduğumuz “3.Enfeksiyon Hastalıklarının Tedavisinde Eczacının Rolü” konulu eğitim odamız
akademi salonunda Yrd. Doç. Dr. H. Sinem BÜYÜKNACAR tarafından yapıldı.
27 Nisan 2017
SGK İlaç Alım Protokolü 3.7 maddesi ve Ek-4 kapsamındaki
reçetelerin dağıtım uygulamalarının görüşülmesi, mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu ilaçların yer aldığı reçetelerin
sıralı dağıtım kapsamına alınması, SGK İlaç Alım Protokolü 3.7
maddesi ve Ek-4 kapsamına giren reçete gruplarının limitlerinin değerlendirilerek Balcalı Hastanesi'ndeki kurulacak olan
dağıtım büromuzda yapılacak günübirlik, yatan, ayaktan tedavi ilaçlarının dağıtım uygulamaları, dağıtımın işleyişi ve güncel
gelişmeler ile ilgili odamızda meslektaşlarımıza bilgilendirme
toplantısı yapıldı.
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03 Mayıs 2017
Denetleme Kurulu Başkanları Toplantısı 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü Ankara CK Farabi Otel’de gerçekleştirildi. Odamızdan
denetleme kurulu üyemiz Ecz. M. Serkan KILINÇ katıldı. Toplantının öğleden sonraki oturumunda oda temsilcilerinin işleyiş ve
mevzuat konusunda ilettikleri sorular yanıtlanarak; aktarılan
sorunlara çözüm önerileri sunuldu. Ayrıca denetleme kurullarının amaç ve görevleri çerçevesinde yürütecekleri işlemlere
ilişkin olarak eczacı odalarının temsilcileri tarafından iletilen
değerlendirmeler ve iyileştirme önerileri alındı.

07 Mayıs 2017
Adana Eczacı Odası'nın 14 Mayıs Eczacılık Bayramı kutlama
etkinlikleri kapsamında Geleneksel Bahar Kahvaltısı, Panaroma Park’ta meslektaşlarımızın ve ailelerinin yoğun katılımı ile
gerçekleşti.

04 Mayıs 2017
Çukurova Kent Konseyi'nin Seçimsiz Genel Kurul Çalışması'na
odamızı temsilen Ecz. Mehmet Muzaffer NECEF ve Ecz. Derya
SARIEROĞLU katıldı.
06 Mayıs 2017
14 Mayıs Eczacılık Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında
Sabancı Kültür Merkezi'nde Dost Oyuncular Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği “MİZAH-İ NAMELER” adlı oyun, meslektaşlarımızla beraber izlendi.

11 Mayıs 2017
Her yıl yaşlılarımız ile birlikte olup, onlarla beraber keyifli bir
gün yaşıyoruz. 14 Mayıs Eczacılık Bayramı kutlama etkinliklerinde Onbaşılar Restaurant’ta Seyhan Huzurevi sakinlerine
keyifli bir yemekte birlikte güzel bir gün yaşattık.
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12 Mayıs 2017

13 Mayıs 2017

14 Mayıs Eczacılık Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında
“OTC ve HALK SAĞLIĞI ” konulu panel yapıldı. Panelin moderatörlüğünü Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ersun ÖZKAN yaptı.

14 Mayıs Eczacılık Bayramı kutlama etkinliklerinde Geleneksel
Eczacılık Balosu'nda Adana Sheraton Oteli'nde düzenlenen gala
gecesinde meslekte 30.yılını dolduran meslektaşlarımıza plaket
takdim edildi.

Adana Hilton Oteli'nde meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile
gerçekleşen panelde, panelist olarak TEB Merkez Heyeti Başkanı Ecz.Erdoğan ÇOLAK; TİTCK Başkanı Dr. Hakkı GÜRSÖZ; Yakın
Doğu Ünv. Eczacılık Fak. Farmakoloji A.B.D. Prof. Dr. Nurettin
ABACIOĞLU katıldılar.

14 Mayıs 2017
14 Mayıs Eczacılık Bayramı kutlama etkinliklerinde meslektaşlarımızla birlikte Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu,
saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Parkı'nda, 14 Mayıs Eczacılık Günü basın açıklaması yapıldı.
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14 Mayıs 2017

06 Haziran 2017

14 Mayıs Eczacılık Bayramı kutlama etkinliklerinde düzenlenen
futbol turnuvasının final maçı yapıldı.

SGK Tıbbi Malzeme Temin Sözleşme eki listesinde yer alan tıbbi
malzemelerle ilgili Kozan İlçesi'ndeki meslektaşlarımıza yönetim
kurulumuz tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda
TİTUBB kayıt ve giriş işlemleri, eczanelerin firma bayilik işlemleri,
medikal medulaya reçete giriş işlemleri, tıbbi malzeme listesi ve
SUT koşulları konuları hakkında meslektaşlarımıza bilgi verildi.

17 Mayıs 2017
14 Mayıs Eczacılık Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında
düzenlenen Geleneksel Kamu Eczacıları Yemeği, kamuda çalışan
meslektaşlarımızın katılımı ile Zaimoğlu Park Zirve’de gerçekleşti.

07 Haziran 2017
24 Mayıs 2017
Odamız Eğitim Komisyonu ve Çukurova Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi işbirliğiyle düzenlenmiş olduğumuz “4. Bronşiyal Astım Tedavisinde Eczacının Rolü” konulu eğitim odamız akademi
salonunda Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Nuran Öğülener tarafından yapıldı.

SGK Tıbbi Malzeme Temin Sözleşme eki listesinde yer alan tıbbi
malzemelerle ilgili Ceyhan İlçesi'ndeki meslektaşlarımıza yönetim
kurulumuz tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda
TİTUBB kayıt ve giriş işlemleri, eczanelerin firma bayilik işlemleri,
medikal medulaya reçete giriş işlemleri, tıbbi malzeme listesi ve
sut koşulları konuları hakkında meslektaşlarımıza bilgi verildi.
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08 Haziran 2017

08 Haziran 2017

SGK Tıbbi Malzeme Temin Sözleşme eki listesinde yer alan tıbbi malzemelerle ilgili meslektaşlarımıza odamız Ecz.Ali Aysan
Toplantı Salonu'nda yönetim kurulumuz tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda TİTUBB kayıt ve giriş işlemleri,
eczanelerin firma bayilik işlemleri, medikal medulaya reçete
giriş işlemleri, tıbbi malzeme listesi ve SUT koşulları konuları
hakkında meslektaşlarımıza bilgi verildi.

Adana Eczacı Odası, EDAK ve Luxor firması işbirliği ile düzenlenen “Eczanelerden Tıbbi Malzeme Temini Geri Ödeme Koşulları,
UBB, Bayilik İşlemleri ve EDAK Markası LİNECO Medikal Ürünler” ile ilgili eğitim toplantısı odamız Ecz. Ali Aysan Toplantı
Salon'unda yapıldı.
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