Şiddetin birey, devlet ve toplum için tek “ifade biçimi” olarak
görüldüğü; kendi tarafının haklılığından mutlak emin ve buna paralel
olarak ötekini ‘düşman’ bilen psikolojinin aymaz, popülist ve ilkel
nefret duygusunu sağına soluna bulaştırdığı; savaş kuramları içinde
geleceğin belirsizleşmesiyle gittikçe içine kapanıp körleşen, dış mihrak
psikozu içinde debelenen vasat ve ezberci siyasi anlayışın toplumsal
katmanlar içinde maalesef karşılık bulduğu; yaşadığımız ya da
sevdiklerimiz hâlâ yaşadığı için duyduğumuz şükür duygusunu, bir
başka insanın yerde yatan bedenine borçlu olduğumuz merhametsiz,
ikiyüzlü bir dönemi yaşıyoruz inanamayarak...
Ekranlardan halkını kahramanlığa davet eden siyaset ve ticaret
seçkinleri, güvenli korunaklarında rahat ve konforlu yaşamlarına
devam ederken; kendi yarattıkları medya kuklaları bombalar patlayıp
mermiler vızıldamaya başlayınca anılarını yazmak için kalemlerini
bileyip keskinleştiredursun; yeneni olmayacak bir savaşın ortasında
yüreklerimizde acı ve çaresizlikle kalakaldık...
Gözler kırpılmadan söylenen yalanlar ve bilgiye erişimin anında
yasaklandığı manipülatif enstrümanlarla iğdiş iğdiş edilen bu
topluma, birbirimize ihtiyacımız olduğunu nasıl anlatmalı,
bilemiyoruz.
Ancak yoksul evlerinden dilsiz ağıtlarla kalkan gencecik insanların
sonsuz eksiklikleri üzerinden bir taraf tutamaz insanlığımız, 		
bunu biliyoruz...
Barışla, kardeşlikle, yeşile dostlukla ve güvenle kalın...
Adana Eczacı Odası
Yayın Komisyonu
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Alternatif Geri Ödeme (me)
Son yıllarda sağlık alanında önemli
politika değişikliklerinin hayata geçirildiği
ve üzerinde yoğun tartışmaların yapıldığı
bir süreç yaşamaktayız.
Ecz. Serdar ÜNSAL

Adana E czacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı verilen bu
politika, Türkiye ile sınırlı olmayıp birçok ülkede
uygulamaya konulmuştur. Bu politikaların oluşumunda gerek bilginin tek elde toplanması
gerekse finansal açıdan Dünya Bankası (WB),
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası ve ulusötesi organizasyonların etkileri belirleyicidir.

Ancak sadece artan maliyetleri düşürme adına yapılan uygulamaların ise sağlık hizmetine
erişimini olumsuz yönde etkileyeceği gerçeği
kaçınılmazdır.
Artan harcamalarla bir “sağlık kazancı" sağlanırsa veya devlet gelirlerinde aynı oranda bir artış olursa bir sorun olmayabilir ancak uygulanan
yöntemlerde her ilave birim harcama için kazanılan ilave sağlık değeri genellikle olmadığı ve
harcamaların artış hızı genelde gelirleri aştığı için
sağlık otoriteleri tedbir almak zorunda kalırlar.

Doğu Avrupa’dan Afrika’ya, Latin Amerika’dan
Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada uygulamaya
konulan bu politikaların “ifade edilen“ temel hedefi, yurttaşların sağlığa erişiminde kısıtlamaya
yol açmadan, sağlık alanında verimliliği arttırmaktır.

Aynı zamanda hem maliyetleri kontrol altına
almayı, hem de sağlık hizmetlerinin maliyet-etkinlik ve kalite boyutlarını iyileştirmeyi, hakkaniyet ilkesini sürdürmeyi ve güçlendirmeyi
amaçlamak zorundadırlar. Bu nedenle maliyet
kontrolü doğrultusundaki herhangi bir yaklaşımın, bu dört temel üzerindeki etkileri bağlamında değerlendirilmesi gereklidir.

Sağlıkta dönüşüm politikası geniş kapsamlı
düşünülüp uygulanmalıdır. Sağlık hizmet kalitesini, maliyet-etkinliğini veya hizmete erişimi
güçlendiren bazı kamu politikaları, harcamaların kontrol kapasitesini azaltabilir.
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Tüm bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde
en son yayınlanan ilaç fiyat kararnamesi ile ilaç ve
eczacılık lugatında yeni yerini alan ALTERNATİF
GERİ ÖDEME METODU ile karşı karşıyayız. Bu
metod ismi, ilk bakışta masum görünse de bunun
manasını 10 ŞUBAT 2016 ‘da yayınlanan SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK ALTERNATİF GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ ile daha net
anlıyoruz. Bu yönetmelikle kurulacak olan ALTERNATİF GERİ ÖDEME KOMİSYONU birçok kontrolsüz yetkiyle donatılmış görülüyor. Bunlardan en
çarpıcı olanlarını ise sıralamakta fayda var :

Sağlık sektöründeki planlama ilkelerinin sık
değiştirilmesi, belirsizlik ortamına neden olmaktadır. Geri ödenecek ilaçlar hakkında kararların
zaman içerisinde tutarsız bir hal aldığı gözlemlenmektedir. Bunun yanında mevcut mevzuat
karışık ve herkes tarafından anlaşılmayıp sürekli
yoruma açık ifadeler barındırmaktadır.
İlaç fiyatlarındaki sıkı ve acımasız düşüş politikaları maliyeti düşürmek adına yapılmakta
ancak sadece fiyatların kontrolünün toplam
harcamaların kontrolünü tamamen sağlayacağı
anlamına da gelmemektedir.

* Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak
sağlık hizmetleri ile ilgili mali veya tıbbi olarak
getireceği faydaya göre oluşturulacak geri ödeme modelini, sözleşme taslaklarını belirlemek
ve karara bağlamak.

O nedenledir ki; mevzuat anlaşılır sadelikte
olmalı ve kaçamadığımız, vazgeçemediğimiz
bu değişim ve dönüşümün bizler açısından uygulanabilir olabilmesi için ise bir an önce “sadece” maliyetleri düşürme politikasının yetersizliği
anlaşılmalı ve bununla beraber klinik etkinliğin
yükseltildiği tedavileri destekleyecek bir sağlık
politikası uygulanmalıdır.

* Geri ödeme modeli oluşturularak ödeme
kapsamına alınacak sağlık hizmeti bedellerini,
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından verilen yetkiye dayanılarak belirlemek
ve karara bağlamak.

Yaşamın kutsandığı bir ülke ve daha iyi
bir mesleki gelecek dileğimle saygılarımı
sunuyorum.

* SUT’un ilgili maddesinde belirlenmiş kamu
kurum iskonto oranlarının dışında iskonto oranı belirleme ve gizleme (doğrudan Kurum tarafından firmadan alınan ve kamu fiyatına esas
olan kamu kurum iskontosunun eczanelere
gösterilmeyip gizlenmesi) hususlarını değerlendirmek ve karara bağlamak.
Sağlıkta dönüşüm uygulamaları sadece sağlıkta maliyet birimleri üzerinde değil birçok
alanda karşımıza çıkmaktadır.
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Ecz. Buğra ÜSGÜLOĞLU

Absürt ve
İntihar
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İntihar kelimesi Arapça "nahr" kökeninden türetilmiştir. Nahr göğüs ve gırtlakla ilişkilidir, göğüs göğüse vuruşmak veya boğaz damarlarının kesilmesi
anlamını taşır. İntihar eylemi çoğu zaman bir yardım
isteği olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme
en az intiharın korkaklık veya cesaret olduğu şeklindeki görüşler kadar subjektiftir, kendinden emin değildir, ortak nokta bulmaya isteklidir. "İnsan neden
intihar eder?" sorusu için ilk başvuru noktalarından
birisi Emile Durkheim'dır.
TOPLUM VE İNTİHAR
Durkheim intiharı toplumsal bir olgu olarak inceleyen ilk sosyologdur. Onu intiharın toplumsal
sebeplerden kaynaklandığı sonucuna götüren şey,
farklı toplumlarda intihar oranlarının büyük farklar
göstermesine rağmen, belli bir toplumda intihar
oranlarının farklı yıllarda küçük farklar haricinde
sabit kalmasıydı. Örneğin Fransa’da 1866-70 yılları arasında milyon kişi başına 135, 1871-75 yılları
arasında ise 150 intihar görülmüştü. Danimarka’da ise aynı dönemlerde sırasıyla 277 ve 258
intihar vakası kaydedilmişti. Ülkeler arasındaki
intihar oranı 2 kata yaklaşıyordu fakat oran ülke sınırları içinde neredeyse sabitti. Durkheim intiharın
nedenini toplumlarda aradı ve toplumsal nedenleri
bireyin topluluğa entegrasyonu ve toplumun birey
üzerindeki regülasyonu yönlerinden dört kategoride inceledi.

düzenleme öngörmesi olarak açıklar. Evlilik de benzer bir entegrasyon sağlar. Çekirdek ailelerde evliliğin intihara karşı koruyucu etkisinden daha çok erkek faydalanıyor görünürken, geniş ailelerde kadın
da intihara erkek kadar bağışıklık kazanmaktadır.
Politik topluluklar da aile ve dini inanç gibi intihara karşı koruma sağlar. Özellikle topluluğun kuruluş ve yükseliş dönemlerinde ve politik mücadele,
devrim veya savaş hallerinde yükselen vatanseverlik veya partizanlık duyguları, kader birliği ve ortak
hedefe yönlenme bireyin entegrasyonunu arttıracak ve intihar düşüncesini uzak tutacaktır.

1- Egoist intihar: Bireyin topluluğa entegrasyonu azaldıkça intihar eğilimi artacaktır. Kastedilen
topluluk dini, politik gruplar veya aileden oluşabilir. Durkheim katoliklerde ve yahudilerde intiharın
protestanlara kıyasla daha az görüldüğünü gözlemlemiştir. Bunun sebebini protestanlığın birey
üzerinde katoliklik veya yahudiliğe oranla daha az

2- Altruistik intihar: Bireyin topluluğa aşırı entegrasyonu da düşük entegrasyon gibi intihara yol açabilir. Nasıl egoizmde ego sadece kendine sadıksa,
altruizmde ego topluluğa aittir. Moral, bireyi gözardı etmiştir. Efendisi ölen uşağın veya lideri ölen takipçinin intiharı, ilkel topluluklarda kocası ölen kadı-
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BİREY VE İNTİHAR

nın intiharı veya Çin yönetimini protesto etmek için
bir Tibet rahibinin kendini yakması altruistik intihara
örnek olarak verilebilir.

Sigmund Freud “Haz İlkesinin Ötesinde” isimli
yapıtında insanı yaşam ve ölüm içgüdülerinin mücadele alanı olarak ele alır. Canlılıktan önce cansızlık vardı ve ölüm içgüdüsü her şeyin eski haline,
organik maddenin inorganik maddeye dönüşme
çabasıydı. Fakat böyle bir varsayım canlıların tehlike karşısında hayata tutunmak için ellerinden gelen
her şeyi yapmalarıyla çelişiyordu. Freud bu çelişkiyi
canlının dışarıdan gelen etkilerle değil, doğal yaşam
sürecini yaşadıktan sonra iç süreçlerin neticesinde
ölme isteğiyle açıklar. Ona göre canlı için tehlikeli
olan ölüm içgüdüleri, yaşam içgüdüleri tarafından
engelleniyor ve dış dünyaya yıkım içgüdüsü olarak
yöneltilerek kontrol altında tutuluyordu. Bu iki içgüdü birbirlerine zıt çalışmakla birlikte birbirlerinin
yerini de alabiliyorlardı. Sevgi ve nefret bu içgüdülerden kaynaklanmaktaydı, birbirlerine dönüşebilirlerdi. Kişi kendini sevdiğiyle özdeşleştirir ve sevgi
nefrete dönüşebilir. Bu durumda nefret edilene zarar vermenin yolu, kendine zarar vermekten geçer.
Freud, yaşam içgüdülerini Yunan mitolojisinin aşk
tanrısı Eros’la simgeleştirmişti.

3- Anomik intihar: Sağlıklı toplum bireye manevi
güç ve insani ihtiyaçlarını ve arzularını yerine getirmek için gerekli donanımı sağlar. Fakat endüstriyel
veya ekonomik kriz dönemlerinde bu durum değişir.
Toplumun dengesindeki sarsılma sadece küçülme
anlamında kullanılan ekonomik krizlerde değil refahın hızla arttığı dönemlerde de gerçekleşecek, değerler ve ihtiyaçlar hızlı bir dönüşüme uğrayacaktır.
Bu sarsılma dönemlerinde, farklı sosyal grupların ihtiyaçlarına uygun yeni bir denge sağlanana
kadar birey üzerindeki regülasyon azalacak ve intihar sayısı artacaktır. Viyana’da 1873 krizi 1874’te zirve noktasına ulaşmıştı ve 2 yıl önceye göre intihar
oranı %53 artmıştı. Paris ve Fransa 1882’de benzer
durumdaydı. Avrupa’nın tamamı dengenin bozulduğu dönemlerde anormal intihar artışlarına sahne
oluyordu ve yeni denge kurulana kadar bu devam
ediyordu. Durkheim 19. yüzyılın ilk yarısıyla ilgili verilere sahip değildi ancak fikirleri sanayi devrimiyle
topraklarından kopartılıp işçi sınıfı haline getirilen
eski köylü kitleleri inceleyen Friedrich Engels’in gözlemleriyle uyuşuyordu: “Eskiden üst sınıfların kıskanılası ayrıcalığı olan intihar, İngiliz işçiler arasında da
moda haline gelmiştir; bir çok yoksul, başka çıkış
yolu görmedikleri zaman sefillikten kurtulmak için

Karl Menninger, Freud’la aynı doğrultuda düşünüyordu. Ölüm içgüdülerini Eros’un karşıtı olarak
ölüm tanrısı Thanatos’la özdeşleştirmişti. Menninger’e göre intihar edende üç temel istek vardır;
öldürme isteği, öldürülme isteği ve ölme isteği...

kendini öldürüyor”.

Öldürme isteği suçlama ve saldırganlığı, öldürülme
isteği mazoşizm ve kendini suçlamayı, ölme isteği
ise bu duyguların yarattığı umutsuzluk ve yorgunluğu içeriyordu. Öldürme isteği nefret objesine yönelik uç seviyede bir saldırganlık formudur. Nefret
objesiyle introjeksiyon (iç yansıtım) suretiyle bağ
kurulur. Ona göre bir çok intihar hedefini şaşırmış
cinayetlerdir.

4- Fatalistik (kaderci) intihar: Anomik intiharın tersine, toplumun birey üzerindeki regülasyonunun
aşırılaştığı durumlarda görülür. Kişi kendini gerçekleştirebilme umudunu yitirmiştir. Çok genç evliler,
köleler veya mahkumlarda görülen intiharlar klasik
örneklerdir.
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salgılar. CRH ve vasopressin hipofizden ACTH (adrenokortikotropik
hormon) salınımını uyarır. ACTH
adrenal kortekse ulaştığında kortizol salınımını sağlayacaktır. Kortizol hipokampusta glikokortikoid
reseptörlere (GR) bağlanarak hipotalamusla feedback mekanizması
kurar. Kortizol oranı yüksekken CRH
salgısı azalır, kortizol düştüğünde CRH salınımı artar. Çocuklukta
travma ve istismara maruz kalan
kişilerden genetik yatkınlığı olanların, yetişkinlikte CRH tarafından
düzenlenen stres tepkilerinde bozulma ve artmış depresyon riskiyle
karşılaştıkları gösterilmiştir. Çocukluk travmaları aynı şekilde düşük
hipokampus hacmi ve çocukluğunda istismar yaşamış intihar kurbanlarında düşük hipokampus GR
seviyeleriyle ilişkilendirilmiştir. İntihar kurbanlarındaki incelemelerde
artmış adrenal bez hacmi ve yüksek
CRH salınımının tetiklediği düşük
CRH reseptör bağlanması tespit
edilmiştir. Bu bulgular aşırı reaktif
HPA aksını işaret etmektedir.

NÖROBİYOLOJİ VE İNTİHAR
Sigmund Freud elinde gözlemlerini kanıtlayacak
yeterli biyolojik veri olmamasından yakınıyordu.
Muhtemelen şimdi bildiklerimiz de kendisine tatmin edici veriyi sağlamayacaktı ama 1939’dan bu
yana oldukça yol aldığımız söylenebilir. Örneğin
şunu biliyoruz, HPA aksı hipotalamus, hipofiz ve
adrenal korteksten oluşur, temel stres düzenleyici
sistemdir. Stresli koşullar altında hipotalamus kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH) ve vasopressin
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Serotonin depresyonla ilişkisi açısından detaylı
incelenmiş bir nörotransmitterdir. Azalmış serotonin salgılanmasının intiharla ilişkisi 40 yıldan beri
biliniyor. 2000 yılında, 5-HT2A reseptörünü kodlayan
gendeki bir mutasyonun, intihar eğilimi olan depresyon hastalarında daha sık görüldüğünün ortaya
çıkartılması, intiharla genetiğin ilk defa ilişkilendirilmesi olmuştu.

• Absürt ve İntihar

Popüler kültürde düşük aktiviteli varyantı “Savaşçı
geni” olarak bilinen MAO-A geninin yüksek aktivite
gösteren varyantının erkek intihar kurbanlarında
bulunma sıklığının arttığını gösteren çalışmalar vardır. Artmış noradrenejik aktivitenin, düşük kolesterol
düzeylerinin, endocannabinoid sistemin de intihar
davranışında rol aldığı ortaya çıkartılmıştır.

nıyla duruyoruz, soma hapından oldukça uzağız ve
ilk soruya cevap vermiş değiliz ; “Neden?”
Her intiharda ortak olduğuna emin olduğumuz
iki bileşen var (insanın bilinç sahibi olup olmadığına dair yorucu ve şimdilik sonuçsuz bir tartışmadan
kaçındığımız sürece); dayanılmaz hale gelmiş bir
duygu ve duyguyu yaşadığının farkında olan bilinç... "Ben" sadece mekanik bir bilen değildir, o aynı
zamanda bildiğini de bilmektedir. Soren Kierkegaard bunu oldukça karmaşık bir şekilde ifade etmişti:
“Ben, kendine bağlı olan bir ilişkidir! Daha doğrusu
ben, ilişki içinde bu ilişkinin içsel yönelimidir! Ben,
ilişki olmayıp ilişkinin kendine dönüşüdür.”

ABSÜRT VE İNTİHAR
İntiharın nörobiyolojik temellerine dair bilgimiz
her geçen gün arttıkça biyolojik determinizm tuzağına düşme ihtimalimiz de artıyor. Fakat korelasyon
nedensellik anlamına gelmez. İntihar, sayısız faktörle riski artan çok karmaşık bir davranıştır ve son
anda ölümle yaşam arasında yapılmış bir seçimdir.
Elimizde bu seçime dair devasa bir korelasyon yığı-

Albert Camus’ye göre felsefenin gerçekten önemli tek sorunu intihardır. Geriye kalan bütün sorular
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öncelikle hayatın yaşanmaya değer olup olmadığı
cevaplandıktan sonra önem kazanır. Durkheim’in
aksine intiharı bireysel bir eylem olarak değerlendirir; kurt toplumda değil, insanın içindedir. İntihar
insanın yüreğinde büyük bir yapıt gibi hazırlanır ve
bütün büyük yapıtlar başlangıcını son derece basit
bir düşünceden alır.
Bu düşünce kendini usandırıcı şekilde tekrarlayan günlük hayatın bir noktasında ortaya çıkan “Neden?” sorusudur. Bu basit soruyla bilincin devinimi
başlar, hareketin ulaşacağı nokta “absürt”tür.
Albert Camus haykırır: “Gerçekten de, kim hakkında, ne hakkında, “Bunu biliyorum!” diyebilirim?
[...] İşte yine ağaçlar, sertliklerini biliyorum, işte su,
tadını duyuyorum. Otların ve yıldızların bu kokuları, gece, yüreğin rahata erdiği kimi akşamlar; erkinliğini ve güçlerini duyduğum bu dünyayı nasıl
yadsıyabilirim? Yine de bu yeryüzünün bütün bilimi beni bu dünyanın benim olduğuna inandırabilecek hiçbir şey vermeyecek. Onu bana anlatıyorsunuz, bana onu sınıflandırmasını öğretiyorsunuz.
Yasalarını sayıyorsunuz; ben de bilme susuzluğum
içinde bunların doğru olduklarını kabul ediyorum.
Mekanizmasını tanıtlıyorsunuz, umudum büyüyor.
Sonunda bu sihirli ve karmakarışık evrenin atoma,
atomun da elektrona indirgendiğini öğretiyorsunuz
bana. Bütün bunlar güzel, gerisini de anlatmanızı
bekliyorum. Ama siz bana elektronların bir çekirdek
çevresinde toplandıkları görünmez bir gezegenler
takımından söz ediyorsunuz. Bu dünyayı bana bir
imgeyle açıklıyorsunuz. O zaman dönüp dolaşıp
şiire geldiğinizi anlıyorum; hiçbir zaman bilemeyeceğim. [...] Böylece bana her şeyi öğretmesi gereken
bu bilim, varsayımda sona eriyor, bu açıklık benzetmeye gömülüyor, bu kararsızlık sanat yapıtında
eriyip gidiyor. Bunca çabanın ne gereği vardı? Bu
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tepelerin tatlı çizgileri, bu çarpıntılı yürek üzerinde
akşamın eli çok daha fazlasını öğretiyor bana. Başladığım noktaya geldim.[...] Kendi kendime de, dünyaya da yabancıyım, yardım umabileceğim tek şey
de, bir şeyi kesinlemeye yeltenir yeltenmez kendi
kendini yadsıyan bir düşünce.”
Eylemin niyetiyle eylemin üretmesi beklenen sonuç arasındaki mesafe açıldıkça absürt daha görünür hale gelir. Bir insanın çıplak elle mitralyözlüler
sürüsüne saldırması absürttür. Dünyayı akılla kavramaya çalışmak absürttür. Absürt olanaksızdır. Absürt, eylemle beklenti arasındaki karşılaştırmadan
doğar. O halde dünyada veya insanda değil, onların
ortak varlıklarındadır. Absürt, dünyayla insanı bağlayan tek bağdır. Bu algıyı sonuç takip edecektir, iyileşme veya intihar...
Ulaşmaya değecek bir gerçek ihtimalinin karşısında absürt... Etrafından geçit vermeyen bu duvarı
aşabilmek için ihtiyaç duyulan sıçrayışı Soren Kierkegaard, etikten iman aşamasına doğru gerçekleş• Absürt ve İntihar

tirmeyi dener. Friedrich Nietzsche aynı noktadan
sıçrayacak fakat üstinsana ulaşacaktır. Karamazov
Kardeşler’in gürültülü karakteri İvan Karamazov
buna değmeyeceğini düşünür: “Zaten uyuma pek
yüksek bir değer biçildi, bu giriş kesemize göre
değil... ” İvan biletini saygıyla iade ederek deliliğin
pençesine düşecektir. Karamazov Kardeşler Dostoyevski’nin sıçrayışının öyküsüdür. Kardeşlerin her
biri Dostoyevski’nin yaşamı boyunca geçirdiği evrelerdir ve büyük yazar başyapıtında Dimitri’nin şehvetinden ve İvan’ın isyanından başlattığı sıçrayışı
Alyoşa’nın uyumuyla ve zaferiyle sonlandıracaktır.
Albert Camus’nün tercihi Sisyphos mitine yeni
bir yorum getirmektir. Sisyphos Yunan mitolojisinde
ölüm cezasına çarptırılmasına rağmen kendisi için
gelen ölüm tanrısı Thanatos’u alt etmiştir. Thatanos,
Sisyphos’un esiri olduğu için artık kimse ölmemektedir ve öldürme gücünün elinden alınması otorite
açısından en büyük günahtır. Artık Sisyphos daha
da ağır cezalandırılmalıdır. Onun cezası insan boyunu geçen yuvarlak bir kayayı dik bir dağın tepesine
çıkartmaktır. Kaya ne zaman zirveye ulaşsa tekrar
dağın dibine düşecek ve Sisyphos aşağı inerek kayayı tekrar dağın zirvesine taşıyacaktır. Bu sonsuz döngü, bu anlamsız uğraş, absürt, Sisyphos’un korkunç
cezasıdır. Fakat Camus’ye göre Sisyphos’u mutlu
olarak resmetmek gerekir. İçine atıldığı dünyanın
amacı Sisyphos’un absürdün ortasında boğulmasını sağlamaktır fakat o, bu cezadan kurtulmanın yolunun ona isyan etmek değil sonsuz uğraşını sahiplenmek olduğunu anlar. Kaya, dağ ve Sisyphos’tan
başka bir şey olmayan bir gerçeklik modelinde anlam kayayı dağın zirvesine çıkartmaktır. İntihar absürde başkaldırmak değil, absürde teslim olmaktır.
Gerçek başkaldırı absürdün içinde, onun bir parçası
olarak ve onun kendinden bir parça olduğunu kabullenerek yaşamaya devam etmektir. Sisyphos dağın zirvesine çıktığında ve kayası sonsuzuncu defa
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elinden kaydığında belki de yüz binlerce yıl öncesinin sislerinin arasından bir öğüdü anımsar: “Amor
Fati”. Düşen kayasının arkasından bakar, gülümser.
Gülümsemek Sisyphos’un sıçrayışıdır.
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Picasso, Van Gogh gibi ressamlara ilham verdiği düşünülen,
toplumun büyük bir kısmında görülen çoğunlukla baş ağrısı
ile karakterize bir rahatsızlık ; migren...
Ecz. Tuğçe DALKIR

14

Adana Eczacı Odası Bülteni

• Migren Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Migren şiddet, sıklık ve devam süresi bakımından büyük değişkenlik gösteren ve nükseden baş
ağrısı krizleri ile kendini belli eden genellikle ailesel olan bir hastalıktır (1).

fonksiyon kaybıyla gider (örn. görme, işitme, duyu
kaybı veya vücudun bir bölgesini hareket ettirmede
güçlük). Auralar büyük ölçüde görseldir fakat duyusal, verbal veya motor da olabilir.

Migren, genel popülasyonun %12’sine varan bir
oranda sık rastlanan bir hastalıktır. Her yıl geçirdikleri ataklar kıyaslandığında; kadınlarda (%17) erkeklerden (%6) daha sık rastlandığı tespit edilmiştir (2).
Türkiye popülasyonunun ise %16,4’ünü (kadınlarda
%24,6, erkeklerde %8,5) etkileyen yaygın görülen
nörolojik hastalıklardan biridir (3).

Baş ağrısı her zaman olmasa da büyük ölçüde tek
taraflı ve zonklayıcı, atma tarzındadır. Ağrı zamanla
arttıkça hastalarda sıklıkla bulantı ve bazen de kusmaya neden olabilir. Birçok kişi ışık ve ses duyarlılığından yakınır ve karanlık, sessiz bir odada rahatlamaya çalışır. Ozmofobi (belirli kokulardan korkma)
ve aşırı deri duyarlılığı da gözlenebilir.

Evreleri: Birkaç saatten birkaç güne kadar süren
bir takım olaylar sonucu ortaya çıkmaktadır. Tipik bir
migren atağı dört fazdan oluşmaktadır: Prodrom,
aura, baş ağrısı ve postdrom.

Erişkinlerde tedavi edilmeyen baş ağrısı en az 4
saatten en çok birkaç güne kadar sürebilir ve çoğu
ağrı uykuda kaybolur.

Prodrom hastaların %60’ında ortaya çıkabilir ve
ağrının başlangıcından 24 – 48 saat kadar öncesinde ortaya çıkan duygusal veya otonomik belirtilerden oluşur. Sıklıkla bildirilen prodromal belirtiler
şunlardır: Öfori, depresyon, huzursuzluk, aşerme,
kabızlık, boyun tutukluğu ve artmış esneme.
Aura hastaların yaklaşık %25’inde görülen ikinci
fazdır. Bu fazda hasta bir veya daha fazla nörolojik
belirti gösterebilir. Geleneksel görüş, ağrının aurayı
takip ettiği yönündedir. Ancak daha yeni çalışmalar,
ağrının aura fazında gerçekleştiğini savunmaktadır.
Tipik migren aurası dereceli olarak gelişen, bir saatten uzun sürmeyen, pozitif ve negatif özelliklerin
bir arada olduğu ve tamamen geri dönüşlü bir karakterdedir. Tipik pozitif belirtiler görsel (örn. parlak
çizgiler, şekiller, objeler, sintilasyonlar), işitsel (örn.
çınlama, gürültü, müzik), duyusal (örn. yanma, ağrı,
karıncalanma) veya motor ( örn. atmalar ve ritmik
tekrarlayan hareketler) olabilir. Negatif belirtiler ise,
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Postdrom fazı, zonklama tarzı ağrının geçmesiyle
ortaya çıkar. Bu fazda hastalar sıklıkla kafa hareketleriyle ağrı duyarlar. Ve yine bu fazda hastalar genellikle tükenmiş veya yorulmuş hissederlerken, bazı
hastalar da sevinçli veya öforik hissedebilirler.
Kanıta dayalı bir çalışma; stres, menstrüasyon,
görsel uyaran, hava değişiklikleri, nitrat, açlık, şarap,
uyku bozuklukları ve aspartamın migreni tetikleyebileceğini göstermiştir. Benzer şekilde sigara, kokular, çikolata ve tiramin de baş ağrısının kanıtlanmamış tetikleyicilerindendir.
1750 migren hastasında yapılan bir çalışmada ortalama %75 hasta en az bir tetikleyici tariflemiştir.
Azalan sırada: Duygusal stres (%80), kadınlarda hormonlar (%65), açlık (%57), hava değişiklikleri (%53),
uyku bozuklukları (%53), kokular (%44), boyun ağrısı (%38), ışık (%38), alkol (%38), sigara (%36), geç
uyuma (%32), sıcaklık (%32), besinler (%27), egzersiz
(%22), seksüel aktivite (%5). Benzer şekilde obezite
de ağrıların sıklığında ve şiddetinde artmaya yol
• Migren Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

açarken, kafa hareketleri ve fiziksel egzersiz de mevcut baş ağrısını şiddetlendirmektedir (2).
Migren patofizyolojisinde rol oynayan olayların;
- Kortikal yayılan depresyon,
- Trigeminovasküler sistem,
- Sensitizasyon,
- Serotonin’in rolü,
- Kalsitonin gen-ilişkili peptid ile bağlantılı 		
olabileceğine dair hipotezler mevcuttur.

Hemiplejik migren: Bu migrenin diğerlerinden
farkı genellikle tek taraflı olan motor güçsüzlükle
beraber görülmesidir. Bu güçsüzlüğün yanında diğer tipik auralar da görülebilir.
Retinal migren: Bir saatten kısa süren, tek gözde
görme alanı veya total görme kayıpları ve baş ağrısı
olan migren türüdür.
Kronik migren: en az üç ay süreyle, ayda en az 15
gün baş ağrısı yaşayan ve ayda en az 8 gün migren
belirtileri gösteren rahatsızlıklar kronik migren olarak adlandırılır.

Migren Alt Tipleri;
Beyin sapı aurasıyla beraber olan, hemiplejik, retinal, vestibular, menstruel ve kronik migren gibi alt
tipleri bulunmaktadır.
Beyin sapı aurasıyla beraber olan: Vertigo, dizartri,
çınlama, diplopi, ataksi, azalmış bilinç düzeyi ve hipoakuzi ilişkili aurayla giden migrenlerdir.
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Komplikasyonları;
Migren komplikasyonları sıklıkla belirtilerin uzamasıyla karakterize olsa da nadir olarak infarkt ve
nöbetlerle beraber de olabilir. Ağrı günlerce, haftalarca devam edebilir ve hatta kalıcı nörolojik hasarlar oluşabilir.
• Migren Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

• Metoprolol, propanolol ve timolol
• Amitriptilin ve venlafaksin
• Valproat ve topiramat
Yukarıda bahsedilen ilaçlardan biriyle başlanılması önerilmektedir. Bu ilaçlardan herhangi biri verilen
hastaların %50-75’inde atak sıklığında %50 azalma
sağlanmıştır. Fakat yüksek dozlar yan etkilere sebep
olabilmektedir. Prevantif ilaçlardan yapılacak seçim
hastaya (komorbid hastalıklarına, ilaç yan etki profiline, hasta değer ve seçimlerine göre) kişiselleştirilmelidir.
Status migrenozus: 72 saatten uzun süren migren atağı.
İnfarkt olmaksızın persistan aura: Görüntüleme
tekniklerinde infarkt gözlenmemesine karşın bir
haftadan uzun süren aura belirtileri olmasıdır.
Migren infarktı: Auralı migreni olan hastalarda
görülen, aura belirtilerinin bir saatten uzun sürmesi
ve ilişkili beyin bölgesinde infarkt saptanmasıdır.
Aurayla tetiklenen nöbet: Auralı migrenle tetiklenen nöbetlerdir.
Vestibuler migren: Migreni veya migrenle ilişkili
belirtileri olan hastalarda görülen dönemsel vertigo
atakları olmasıdır.
Menstrüel migren: Kadınlarda menstrüel kanamanın başlamasından 2 gün önce ve başladıktan
3 gün sonrası aralığında görülen migrendir. Bu dönemlerin yanında ay içinde farklı zamanlarda da
migren atakları gözlenebilir.
Profilaksi;
Migren profilaksisinde kullanılan ve yapılan çalışmalarda etkinliği gösterilmiş olan ilaçlar şunlardır:
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Herhangi bir kontrendikasyon yoksa amitriptilin,
beta-blokör veya topiramatın başlangıç tedavisi
olarak kullanılması önerilmektedir. Üretken çağda
olan kadınlarda tercih edilebilecek ilaçlar arasında
verapamil ve flunarizin de bulunmaktadır. Bu grupta valproat sorunlu bir ilaçtır, çünkü teratojendir ve
doğumsal defektlere sebep olabilmektedir. Yine de
kullanılması gerekiyorsa beraberinde etkili bir kontrasepsiyon uygulanması uygun olacaktır.
Bazı durumlarda ise birlikte bir hastalığın
veya durumun bulunması ilaç seçiminde yol
gösterici olacaktır :
Hipertansiyonu olan, sigara içmeyen ve < 60
yaş olan hastalarda beta blokör ;
Sigara içen veya >60 yaş hipertansiyonu olan
hastalarda verapamil veya flunarizin de kullanılabilir. Bu hastalarda beta blokör kullanılması önerilmemektedir.
Depresyonu veya duygulanım bozuklukları olan
hastalarda ise tercih edilmesi gereken ilaçlar amitriptilin veya venlafaksindir.
Epilepsisi olan hastalarda ise valproat ve topiramat tercih edilebilir.
• Migren Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

İnsomniası olan hastalarda amitriptilin tercih
edilebilir.
Obezitesi olan hastalarda topiramat kullanımı
önerilmektedir.

tek seferde yüksek doz kullanımı daha etkili olabilmektedir. Birçok oral ajan migrenin tetiklediği gastrik staz nedeniyle az emilmekte, emilimi ve etkinliği
azalmaktadır.

Raynaud fenomeni olan hastalarda ise verapamil veya flunarizin kullanımı tercih edilebilir.

Akut migrenin tedavisindeki genel öneriler
şöyledir :

Hayat tarzı değişiklikleri, iyi uyku hijyeni, rutin
öğün şeması, düzenli egzersiz ve atakları tetikleyen öğelerin kontrol edilmesi migrenin kontrolünde
faydalı olacaktır.

Hafif - orta şiddetli ataklar: Bulantı-kusmanın eşlik etmediği hafif vakalarda etkili, ucuz ve daha az
yan etki göstermesi sebebiyle basit analjezikler
veya kombine analjezikler, triptan veya ergotlar gibi
migren spesifik ilaçlar tercih edilmelidir. Bulantı kusmanın eşlik ettiği vakalarda antiemetik kullanımı da
düşünülmelidir.

Migrenin semptomatik tedavisi; non-steroidal
anti-inflamatuar ilaçlar ve asetaminofen gibi basit analjeziklerden triptan, antiemetik ve daha az
kullanılan dihidroergotaminlere kadar değişkenlik
göstermektedir. Semptomatik tedaviler baş ağrısının erken dönemlerinde kullanılırsa daha etkili olmaktadır; tekrarlayan düşük doz kullanımı yerine
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Orta - şiddetli ataklar: Bulantı ve kusma eşlik etmiyorsa, oral triptan ve sumatriptan - naproksen
kombinasyonları gibi migren spesifik ilaçlar ilk tercih ilaçlardır. Şiddetli bulantı - kusma eşlik ediyor-

• Migren Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

sa oral uygulanmayan migren spesifik ilaçlar tercih
edilmelidir. Bu amaçla; subkütan sumatriptan, nazal
sumatriptan ve zolmitriptan, oral dışı antiemetik
ilaçlar ve parenteral dihidroergotamin kullanılabilir.
Değişken ataklar: Birçok hasta değişken şiddetlerde ataklar yaşayabilir. Bu durumlarda yukarıda
bahsedilen tedavi şekillerinden uygun olan seçilerek kullanılabilir.
Acil şartlarda : Normalden şiddetli atak geçiren
veya normalde kullandığı ilaçlarla rahatlamayan
ve acil servise başvuran hastaları kapsayan bir kavramdır. Acil olmayan tedavilerle benzerdir fakat acil
şartlarda parenteral formlar daha ulaşılabilirdir.
Aşağıdaki seçeneklerin etkinliği randomize
çalışmalarca kanıtlanmıştır :
• Sumatriptan (sc)
• Anti-emetikler / Dopamin reseptör blokörleri
• Metoklopramid
• Proklorperazin
• Klorpromazin
• Dihidroergotamin (metoklopramid ile 		
kombine olarak)
• Ketorolak

tecrübelere bağlı olarak bu risk opioid, butalbital
içeren kombine analjezikler ve aspirin/asetaminofen/kafein kombinasyonlarında en fazladır. Bu risk
en az NSAII kullanımlarında görülmektedir. Bu baş
ağrısının oluşumunun önlenmesi için akut ilaçlar 10
günlük kullanımla (basit analjezikler 15 günlük kullanımla) sınırlandırılmalı ve profilaktik ilaç kullanımı
da mümkün olan en düşük düzeyde tutulmalıdır.
Yeni ilaçlar:
CGRP reseptör antagonistleri: CGRP (Calcitonin
gene related peptide) aktivitesinin farmakolojik
modülasyonu migrenin akut tedavisinde umut vermektedir. Bu sınıfta telcagepant ve olcegepant ile
yeni ilaç geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Fakat telcagepant’ın hepatotoksisitesi, olcegepant’ın da düşük oral biyoyararlanımı sebebiyle çalışmalara son
verilmiştir.
Lasmiditan: Selektif bir Serotonin 1F agonisti olan
Lasmiditan, vazokonstriksiyon yapmaksızın akut
migren tedavisinde oldukça etkilidir. Yüksek dozda
yan etkileri (baş dönmesi, yorgunluk, parestezi ve
uyku hali) gözlenmiştir; ancak efektif dozlarda yan
etkisi olup olmadığı hususunda yeni çalışmalar gerekmektedir (4).

Opioid ve barbitüratlar hem diğer ilaçlar kadar
etkili değillerdir hem de tolerans, bağımlılık gibi
yan etkilere sahiplerdir. Ayrıca bu tür ilaçların kronik migrene ve ilaç aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı
oluşturma riski de vardır.
Aşırı ilaç kullanımından kaçınılması: Aşırı ilaç kullanımıyla ilişkili baş ağrısı, analjezik rebound baş
ağrısı olarak da adlandırılan, önemli morbiditelere
yol açabilen yaygın bir durumdur. Risk, kullanılan
ilaca bağlı olarak değişmektedir. Literatür ve klinik
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• Migren Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Doç. Dr. Ayşegül YOLGA TAHİROĞLU
Ç.Ü. T. F. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Toplumsal Travmalar ve Çocuk Ruh Sağlığı
Çocuklar hatta bebekler yaşam olaylarına verecekleri tepkileri, büyüklerin, özellikle de ana babalarının
verdikleri tepkilere bakarak, taklit ederek öğrenirler.
Bu öğrenme sözel olmaktan çok görseldir, ana babanın mimiklerini okumaktan geçer. Küçük bebekler bile uzmandır yüz okuma konusunda. Yürümeyi
öğrenme girişimleri sırasında düşen bebeğini gören
anne paniklerse, “aaayyy, eyvaaah, dikkkaaat” gibi
bir çığlık atarsa; bebek canı yanmasa da düşme deneyimi ağıtla sonlanacaktır. Tersine, aynı deneyimi
yüzüne ve sesine hakim ve sakin biçimde karşılayan,
hatta “hoppaa” gibi bir sözle durumu eğlenceli bir
oyuna benzeten annenin bebeği canı biraz yansa
dahi ağlamayabilir, ağlasa da kolay yatışacaktır.
Ancak yaşam her zaman bu kadar basit değildir.
Bazen yaşadığımız veya tanık olduğumuz olaylar
öyle ağırdır ki, erişkin olarak kendimizi bile travmanın olumsuz etkilerinden koruyacak kalkan bulamayız, çaresizlik yaşarız. Ne yazık ki bu yazı da böyle bir
olay nedeniyle doğdu. Son zamanlarda tüm toplumu sarsan, bir anda binlerce insanın yasa bürünmesine yol açan üzücü olaylar yaşadık, tanıklık ettik.
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Toplumsal yaralanmalara yol açan farklı travma
biçimleri vardır, doğal afetler bunun en tipik örneğidir. Bu durumda çocuğa afetin nedeni, yaşına göre
anlayabileceği doğa ve fizik kanunları kullanılarak
açıklanır. Ayrıca bunun sık sık tekrarlamayacağı,
tekrarı halinde neler yapılacağı ve alınan-alınacak
önlemlerden bahsetmek çocuğu korumak için yapılacak ilk iştir. Ancak travma insan eliyle ve diğer
insanlara yönelik ise, hele öngörülemeyen ve vahşet içeren bir olaysa işte o zaman yapılacak açıklama daha zordur, ki bunu anlatan ebeveynin kendi
duygularına-öfkesine hakim olabilmesi doğal afet
hakkında konuşmak kadar kolay olmayabilir.
Geçtiğimiz aylarda yaşananlardan yola çıkarak;
çoğu yetişkinin bile görüntülerine bakamadığı
olayların etkilerinden çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Korumamız gerekir mi? Bu olayları nasıl açıklayabiliriz? Belki de en zoru, çocuğun doğal olarak en
çok merak ettiği sorusunu cevaplamaktır; “Neden?”.
Son zamanlarda toplum olarak yaşadıklarımız karşısında erişkinlerin bile kafasında cevapsız kalan bu
soru çocuktan gelirse nasıl cevaplanmalı?
• Toplumsal Travmalar ve Çocuk Ruh Sağlığı

Açıkçası, bir insanın tanımadığı yüzlerce insanı
vahşice yok etmek için nasıl bir nedene sahip olabileceğini, bu kişinin hangi ihtiyacının veya ruh halinin veya duygusunun bu eylemi doğurduğunu
ben de pek çoğumuz gibi anlayabilmiş değilim.
“İşim bu” deyip empati yapmaya zorlasam da olmuyor; sonra “buna empati yapamamak iyi bir şey olsa
gerek” deyip kendimi avutuyorum. Bu durumda çocuğun sorusuna verilecek doğru cevap nedir? Ben
de emin değilim. Tersten başlayalım, neler yapılmamalı. Ya da bana göre neler yapılmamalı?
Ben kızımla bu deneyimi yaşarken kendimi en
doğru cevabı vermek üzere değil, ona zarar vermeyecek, kafasını daha çok karıştırıp korkutmayacak,
kendisi veya sevdikleri için aynı sonu beklemesine yol açmayacak, ve tüm bunları sağlarken aynı
zamanda dürüst ve karmaşık olmayan bir dille konuşmayı hedefledim. Kafamda “Bilmesi gerekenler
nedir?” sorusuna yanıtlarım netleştikten sonra konuştum. Kötü bir şeyler olduğunu bilmeliydi mesela. Ama tüm ayrıntısına gerek yoktu elbette; bir
patlama olduğunu, pek çok insanın öldüğünü ve
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yaralandığını bilmesi gerekir, soruları olursa ona
göre ilerleriz diye düşündüm. Sorular bizi patlamanın bir kaza olmadığına ve insan eliyle-bilerek hatta
planlayarak yapıldığına ulaştırdı. Küçük bir çocuğun
buna anlam vermesi güç olabilir, benim kızım “Neden, çok mu kızmış onlara, kızdıracak ne yapmışlar?”
diye sordu. Ona böyle bir eylemin hiç bir zaman
haklı bir nedeni olamayacağını, eylemcinin saldırıya uğrayan kişileri hiç tanımadığını, yani ona yönelik kızdıracak bir şey yapmış olamayacaklarını, hem
öyle bile olsa hiç bir koşul altında bir insanın diğerinin hayatını sonlandırma hakkının olamayacağını, yani saldırganın bu yaptığı için nasıl bir neden
bulduğunu bilemeyeceğimizi, anlayamayacağımızı
ama her ne ise kesinlikle haksız ve yanlış olduğunu
anlattım ona. Bunları konuşurken, her şeyden önce
“Ötekiler-berikiler... çatışan gruplar...” gibi şiddetin
doğduğu-beslendiği kavramlarla onun kafasını kirletmekten kaçındım. Çocuğa dürüst olmak önemlidir ama çok zordur. Bu konuşmada kızıma dürüst
davranmak “bunun insanlara, insanlığa yapılmış bir
saldırı olduğunu” anlatmayı gerektiriyordu. Sonuçta
paylaşmak bana iyi geldi, sanırım onu da yatıştırdı.
• Toplumsal Travmalar ve Çocuk Ruh Sağlığı

Konuşmasak, bu konuyu hiç bilmese ne olur?
diye düşünmeden edemiyor insan. Ancak suskunluk çocuğu korumaktan çok, ana babayı sorumluluktan kurtarmaya hizmet edecektir. Evde ne kadar
özensek de okulda arkadaşlarından, medyadan bir
şekilde duyacaktır. Bu durumda “bilgi kaynağı çocuk
için ne kadar güvenilir, onun yaşına ve yapısına uygun bir şekilde mi oldu bu bilgilenme?”, sorularını
şansa bırakmış oluruz. Kaldı ki ebeveyni dışında ki
bilgi kaynaklarının çocuğun gereksinimlerini bilerek-gözeterek yaklaşması beklenmez. Çocuklar kötü
şeyleri etraftan duyarak öğrenirlerse ve meraklarını
gidecek açıklamalar yapılmazsa, duyduklarını kendi
dünyalarında, hayal güçlerinin yettiği biçimde yorumlar, buna inanırlar. Eğer bu bilgi korkutucu-tehdit içerici ise buldukları açıklama sıklıkla felaketten
ibarettir. Çoğu kendinin ya da sevdiklerinin başına
gelebilecek şeyleri olduğundan abartılı ve bunların
olma olasılığını da gerçekten daha yüksek tasarlar.
Yapılacak açıklama onun hayal gücüne bırakılınca
ulaşacaklarından daha kötü değildir belki de. Kaldı
ki olanları gerçekten duymamasını sağladık diyelim,
bu durumda çocuğun normal gelişimi için gereksinim duyduğu sosyal ortamlardan ve yaşıtlarından
izole etmemiz gerekir, ki bu olanaksız ve sağlıksızdır.
Ayrıca, çocuğumuzun yaşadığımız dünyada bazı
riskler olduğunu bilmesi, bunun yarattığı kaygı ve
gerilimle baş etmeyi öğrenmesi de ruh sağlığının
gereğidir. Onları steril kavanozlarda büyütürsek birer erişkin olduklarında dünyayla ve hayatla başa
çıkmaya çalışırken sıradan güçlükler karşısında bile
çaresiz hatta yetersiz hissedebilirler.

da zaman zaman üzülecekleri, biz ebeveynlerin kabullenmek istemesek de yok sayamayacağımız bir
gerçektir. Hiç üzmeden çocuk büyütmeye çalışmak
erişkin olduklarında günlük yaşam stresleri karşısında büyük yıkım hissetmelerine yol açabilir. Yapmamız gereken büyürken korku ve üzüntülerini onların gelişim düzeylerine ve gereksinimlerine uygun
şekilde yaşamalarına izin verip, bu sırada yanlarında
olduğumuzu, desteklediğimizi ve onu anlayıp hissettiklerini paylaştığımızı bildiğinden emin olmaktır.
Bu kadar çok şeyi başarırlarken bizlerin de onlara yol
gösteren birer rehber olmamız gerekir. Rehberlik;
“Biz ebeveynler asla üzülmeyiz, asla korkmayız” gibi
bir anlamdan uzak, tersine; “Üzülür ve korkarız yine
de yaşam devam eder ve bunları geride bırakıp hayatlarımızı eski tadına getirmeye çabalarız” demeyi
gerektirir. Yani üzüntülerimizi ve korkularımızı onların taşıyabileceği bir şekilde dışa vurmalı, paylaşmalıyız ki çocuklarımız da bu zor duyguları kendi
başlarına, küçük dünyalarının ve hayal güçlerinin
rehberliğinde yaşamak zorunda hissetmesinler.

Olanları konuşursak üzüleceği gerçeği pek çok
ana babayı konuyu kapatmaya sevk edebilir. Aslında, üzüntüleri yaşamak konusu da korkulardan
farklı değildir. Birey yaşam boyu pek çok üzücü deneyimle başa çıkmak zorundadır. Çocuklarımızın

Toplumsal travmalara yol açan olaylarla ilgili sorularını yanıtlarken, abartılı olmamak kaydıyla kendi
duygularımızdan bahsetmeli, neler olup bittiğini
dürüst ancak yaşı ve gelişimi için anlaşılır olacak şekilde açıklamalı, bu durumla ilgili alınmış ve alınacak
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• Toplumsal
Barış İçin Son
Travmalar
Çıkış ve Çocuk Ruh Sağlığı

tedbirlere mutlaka değinmelidir. Diğer bir önemli
konu çocuğun ne sorduğunu iyi anlamak ve gereksiz ayrıntılara girmekten kaçınmaktır. Eğer sorusu
çok açık değilse, tam olarak neyi soruyorsun, öğrenmek istiyorsun gibi bir soruyla bunu anlamaya çalışmakta yarar vardır. Soru “Ne oldu-Neden oldu” gibi
genel ise, daha önce değindiğimiz gibi dürüst ve
gerekli ayrıntıları içeren bir açıklama yapmak gerekir. Hatta onun bilgi düzeyini araştırıp buna uygun
bir içerikte yanıtlamakta yarar vardır. Bu amaçla “Sen
bu konuda ne biliyorsun-ne düşünüyorsun?” gibi
bir soruyla başlamak yeterli olacaktır.
Ne yazık ki bazı çocuklar sadece olanları duymakla
kalmadı. Sevdikleri birini, hatta ebeveynini kaybettiğini duymak zorunda kalan çocukların yükü yukarıda bahsedilenlerden daha ağır elbette. Yakın birinin
kaybı, yani yas söz konusu ise tüm bu süreçler kaçı-
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nılmaz biçimde daha da zordur. Yaşanmayan, gizli
saklı halledilmeye çalışılan yas bitmez, yaşam boyu
her fırsatta başka başka kılıklarda kişinin karşısına
çıkar durur. Eşini kaybeden bir anne ve küçük oğlu
ile yaptığım bir görüşmeden bahsetmek istiyorum.
Kayıptan sonra hırçınlığı geçmek bilmeyen küçük
çocuğun çok kızdığı hatta kırıldığı bir şey vardı. Görüşmenin bir yerinde aniden şöyle demişti; “Biliyor
musun benim babam öldü, ve hiç kimse aldırmadı,
ben üzüldüm sadece, sanki hiç bir şey olmamış gibi,
babamın evde bizimle yaşadığına dair hiç bir kanıt
bırakmadılar, özlediğimde bakacağım bir fotoğrafı
bile yok, kapının arkasında havlusu da yok..”
Ölüm kavramını bilmeyen küçük çocuklarda bir
yakının kaybını konuşmak bazı güçlükler içerebilir.
Okul öncesi yaşlarda ölümün geri dönüşümsüz olduğunu anlayamayan çocuklar, kaybedilen kişinin
• Toplumsal Travmalar ve Çocuk Ruh Sağlığı

başka bir yere gittiğini ve geri dönebileceğini sanarlar. Kayıp ve ölümle ilgili soruları doğru karşılanmazsa başka sorunların eklenmesi ile durum daha da
zor bir hal alabilir. Örneğin: ölümü uykuya benzetirsek; çocukta uyku sorunlarına yol açabilir. “Tanrı onu
çok sevdiği için, çok iyi bir insan olduğu için yanına
aldı” dersek; doğru ve iyi davranırsa tanrının kendini
de yanına alacağından korkabilir. “Bir gün hepimiz
öleceğiz, o zaman ona kavuşacaksın” dersek; bir an
önce kavuşmak için ölmek isteği duyabilir. “O bir
melek oldu ve bizi izliyor, onun istediği gibi davranmalıyız” dersek; sürekli izlendiği algısı çocuğun normal gelişimini aksatabilir.
Bu durumda ölümü açıklarken, geri dönüşsüzlük,
yani kaybedilenin bir daha geri gelmeyeceği bilgisini vermek özellikle önemlidir. Bunu duyan çocuğun
ağlaması, hırçınlaşması, isyan etmesi ise normal karşılanmalıdır. Sonuçta çocuk gerekeni yapıyor, yasını
tutuyor demektir. Yas gibi derin bir acıyı sakin ve olgunlukla taşınmasını küçük bir çocuktan hatta eriş-
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kinlerden beklememek gerekir. Eğer çocuk hiç bir
tepki vermedi ise, haftalar aylar sonra dahi bu konu
yok gibi davranıyorsa, özellikle de hırçınlık, uyku
sorunları, korkular gibi farklı alanlarda yakınmaları
olursa bir uzmana danışmak gerekebilir.
Travma sonrası stres bozukluğu kişinin fiziksel
veya ruhsal bütünlüğünü tehdit eden, ani-ön görülemez bir olaya maruz kalması ya da tanıklık yapması sonrası gelişebilmektedir. Yaşam boyu sürebilen
ve ciddi işlev kaybına yol açan bu durum çocuklarda alışıldıktan farklı belirtilerle kendini gösterebilir.
Böyle bir olaydan sonra başlayan uyku sorunları, kabuslar, ana-babaya yapışma-ayrılık kaygısı, alt ıslatma, parmak emme, okula gitmek istememe, hırçınlık, öfke nöbetleri gibi sorunlar akla travmatik stresi
getirmelidir. Bu belirtilerin varlığında mutlaka ve
hızlı şekilde uzman yardımı almak gerekmektedir.
Çocuklarımız ve tüm insanlık için travmaların
ve şiddetin olmadığı bir dünya dileğiyle...

• Toplumsal Travmalar ve Çocuk Ruh Sağlığı

kentler

Ecz. Suna GÜLŞEN

yaşama yaşam katar!
.......“dostum dostum güzel dostum
bu ne beter çizgidir bu
bu ne çıldırtan denge

...yaprak döker bir yanımız

bir yanımız bahar bahçe” * olacak mı hala?

Böyle bir şans kaldı mı sahi? Bahçelerden payımıza düşen ne?

Umutsuzluğu şık salvo hareketleri ile defettiğimizi var sayalım şimdilik, şu anlık...
Kabul görenlerin sıkça başvurduğu gibi ve üstelik son trend yaşam mottoları bizi “anı yaşa” 		
“mutlu hisset’’“wellness” kavramları ile kuşatmışken biliyorum hiç sırası değil...
Ama bizim, yani tek tek bireylerden oluşan topluluk halimizle daha sahici yaşam biçimlerimiz için 		
“ HAKLARIMIZ VAR ! ”
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• Kentler Yaşama Yaşam Katar !

Temelinde en azından yaşam hakkımızın olduğu
ve özgür olduğumuz varsayımı üzerine çalışma hakkı, adil ücret hakkı (cinsiyetçi yaklaşımlardan arınmış
eşit işe eşit ücret hakkı) barınma hakkı (konut hakkı),
sosyal güvenlik hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı gibi
sıralanacak haklarımız... 1948 yılında Birleşmiş Milletlerce imzalanan, Türkiye’nin de imzacı olduğu “İnsan
Hakları Evrensel Bildirisi”.

tın yabancılaştırıcı özelliklerine karşı bir tür yakınma
ve talep olarak tarif edilmişti. Ve bunun yarattığı sorunları aşmanın yollarını da kentin dönüşmesinde
görüyor". Buna bir aşama daha atlatan David Harvey
kent hakkı kavramını “Kendinden bir amaç olmaktan çok kentin planlanmasını ve yaşanacak bir yer
haline gelebilmesi sorununu, temelde halkın talep
ve istekleri belirleyecektir” diye tanımlıyor.

Barınma hakkımızı da, konut hakkımızı da içine
alacak, daha bütünlüklü hali ile yaşam hakkı içinde;
kent hakkı...

"Kent hakkı şehir kaynaklarına bireysel olarak
erişme özgürlüğünden çok daha fazlasıdır, şehri değiştirerek kendimizi de değiştirme hakkıdır. Dahası,
bireysel değil ortak bir haktır çünkü bu dönüşüm
kaçınılmaz olarak şehirleşme süreçlerini yeniden şekillendirecek kolektif bir gücün uygulanmasına dayanır. Şehirlerimizi ve kendimizi yaratma ve yeniden
yapma özgürlüğü, iddia ediyorum, insan haklarımız
içinde en kıymetli ve en ihmal edilmiş haktır." diye
de ekliyor.

Çünkü kentler kaldıraç görevi görebilir!
Çünkü kentler yaşama yaşam katar!
Çünkü kentler yaşam alışkanlıklarımızı, beslenme biçimlerimizi, kültürümüzü, özgürlük alanlarımızı, dokumuzu belirler...
Bu bağlamda şehir tanımına alıcı gözle bir
daha bakalım:
“Nüfus artışı ile belli noktalarda yoğunlaşan insan topluluklarının zanaat ve ticaretle gelişip farklılaşması, çeşitlenmesi, işkâlları sanat ve eğitimle
değişmesi, örgütlenme ve uzmanlaşmanın yaygınlaşması, etik, kimlik, kavram ve kurallarının oluşumu
kenti tanımlar. Kent, bu davranışları kentliye ve çevresine sunan yaşam alanıdır. Bilimsel teknik gelişme ve sanayileşme kentleşmenin artmasına, kenti
tanımlayan özelliklerin yoğunlaşmasına neden olur.
Toplumların kültürel, siyasi, ekonomik ve toplumsal
yaşamlarında, ilişki biçim ve türlerinde köklü değişimler yaratır. Bu özellikleriyle kentleşme, gelişmişlik
düzeyinin önemli bir göstergesidir. ”
Yaşamı kurduğumuz, her gün üretimin ve yeniden
üretimin bir parçası olan, gündelik sıradan bir gün
içinde kentimiz, yaşam alanlarımızda kent hakkı :
“ Kent hakkı kavramı ilk kez Fransız Henri Lefebvre
tarafından 1968 muhalefetinin yükseldiği dönemde, kapitalizmin kentlerine mahsus gündelik haya-
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Halkın nasıl bir çevrede, hangi ihtiyaçlarını ne
zaman ve nasıl karşılayacağı gibi bir takım soruların yanıtı da, son sözü söylecek olan da, mutlaka bu
çevrede yaşayan insanlar olacaktır.
Unutmayalım! Aynı kentte yaşayanların ortaklığı
ve kader birlikleri vardır.
Suni ve metalaşmış şehirlerde değil, daha özgür,
cinsiyet ayrımlarından arınmış, bizlere ait ortak kamusal alanların çoğaldığı, tüm yurttaşların eşitlik ilkesiyle aynı ölçüde yararlanabileceği kentlerde, daha
yaşanılası bir hayatı yaratmak için biraraya gelme
umudu ve bu umudu birlikte çoğaltmak dileğiyle...
(Kent tanımı TMMOB’un demokrasi kurultayından alınmıştır.)
(* Şiir H.Hüseyin Kormazgil)

http://www.tmmob.org.tr/etkinlik/tmmob-demokrasi-kurultayi-1998/kentlesme-konut-sorunu-barinma-hakki-v-e-demokrasi#sthash.UXBP09WC.dpuf

• Kentler Yaşama Yaşam Katar !

Yeni Hedef Müşteri Kitlesi
ÇOCUKLAR

bir çocuk ölünce boğmacadan yada kızamıktan
gökte bulut olunca, yağmur olup düşünce yere
can vermek için çiçeklere
sorar, vurur da camlara takır takır
gerekeni yaptınız mı, yaptınız mı gerekeni???
Şiir : Prof. Dr. Çağatay Güler

Moynihan, Casselsin’in dediği gibi herkesi
“aslında hepiniz hastasınız” masalına inandırmaya çalışan
500 milyon dolardan fazla cirosu ile dünyanın en büyük
3 sektöründen biri olan ilaç endüstrisi...
(Hani neredeyse birinin elinden kurtulup
ötekine düştüğünüz 3 sektörden biri...)
Ecz. Fatma Feyza ÇETİN
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• Yeni Hedef Müşteri Kitlesi Çocuklar

Vücudumuzun motor yakıtı kolesterolu korkutucu hale getiren, osteoporozda değerleri istediği gibi standardize ederek hastalık algısı oluşturan, yetişkin insanları acıyla baş edemeyen çocuklara çeviren antidepresan cehenneminden sahte cennet yaratan bir sağlık sistemi...
Moynihan ve Casselsin’in dediği gibi herkesi “aslında hepiniz hastasınız” masalına inandırmaya çalışan
500 milyon dolardan fazla cirosu ile dünyanın en büyük 3 sektöründen biri olan ilaç endüstrisi... (Hani neredeyse birinin elinden kurtulup ötekine düştüğünüz 3 sektörden biri...)
“ Bu dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldık “ diyen ama dünyası dar edilen kızılderililerden bu sözleri paylaşıp dururken bir yandan da “dünyaya miras olarak, akıl ve beden sağlığı bozuk insan türü mü bırakıyorum?”
diye içten içe korkan yetişkinler...
Bu hikayede kim haklı kim haksız, kim güçlü kim güçsüz belli değil. Görünür olan, sonunda kazananı da yok...
Ve elbette çocuklar...
İlaç endüstrisinin araştırmalarının ve sonuçlarının 15 yıldır yeni bir hedef kitlesi var... Çocuklar... Son 10 -15
yılda çocukluk hastalıkları olarak söz ettiğimiz hastalıklara artık diyabet, obezite, astım ve ne yazık ki psikolojik
rahatsızlıklar eklenmiş bulunuyor.
Yazı diyabet, obesite ya da diğer hastalıklar hakkında değildir.. Gezegenin şimdiki sahipleri olan
bizlerin yanlış tercihleri ve (buna bağlı olarak gelecekleri yanlış biçimlendirilen) gelecekteki sahipleri
olan çocuklarımız hakkındadır.

ÇOCUKLARDA OBEZİTE VE DİYABET:
Çocuklar Gıda Endüstrisinin Tornasından Geçip İlaç Endüstrisine Hazırlanıyor...
“Tip 2 diyabet, obezitenin neden olduğu hastalıklarda ilk sıradadır.” Bu cümle ile ulusal ya da uluslararası
ne tür yayına baksanız karşılaşırsınız. Ama her nedense diyabetin ilaçla tedavisine harcanan zaman ve para,
obezite ile GERÇEK bir savaş için harcanmaz.

2008
Obezite
: 400 Milyon
Fazla Kilolu : 1,4 milyar

2015
Obezite
: 700 Milyon
Fazla Kilolu : 2,3 milyar

DSÖ tarafından Asya, Afrika ve Avrupa’nın 6 ayrı yöresinde yapılan ve 12 yıl süren MONICA çalışmasında her yıl1 milyondan
fazla ölümün ve başta diyabet olmak üzere bir çok hastalığın da
nedeni olan obezite prevalansında 10 yılda %10-30 arasında bir
artış saptandığı bildirilmiştir...
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• Yeni Hedef Müşteri Kitlesi Çocuklar

Okul sağlığı hizmetlerinde çocuklara uygun beslenme eğitiminin verilmesi, okul kantinlerinin sağlığa ve normal çocuk beslenmesine uygun olarak
düzenlenmesi, eğitim programlarında şişmanlığın
önlenmesine yönelik eğitimlerin yer alması ve çocukların fiziksel aktivitelerinin artırılması obeziteden
korunmada önem taşımaktadır.” denilmektedir.

Grafikte aşağıdaki yıllarda yapılan istatistiklere göre ;
ABD' de obesitenin çocuk ve genç nesil için tip 2 DM' nin
ana öncülü olarak büyüyen bir sorun olduğu anlatılıyor.

Önemli bir çalışma olan TURDEP ( Türkiye Diyabet
Epidemiyoloji Çalışması) sonuçlarına göre glikoz
intoleransı ile artan obeziteye işaret edilmiştir. Ülkemizde tip 2 diyabet prevelansı %7.2, prediyabet (bozulmuş glikoz toleransı) ise % 6.7' dir.
TURDEP İstanbul Üniversitesi tıp fakültesince yapılan oldukça kapsamlı bir araştırmadır. Obezite ve
diyabet konusunda ciddi bir artışı işaret etmektedir.
Ankara Üniversitesi'nde 2005 yılında yapılan bir
araştırmada ise; “obezitenin okul çocuklarında özellikle ergenlik döneminde önemli bir sorun olduğu,
genetik yatkınlık yanında beslenme alışkanlıklarının
ve fizik aktivitelerindeki yetersizliğin obezite oluşumunda önemli bir etken olabileceği gösterilmekte.
“Çocukların sağlık izlemlerinde çocuğun ve ailenin
obezite riski açısından değerlendirilmesi ve gerekli
koruma önlemlerinin alınması önemlidir.
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Aradan geçen 10 yılda bu ve benzeri araştırmaların ne kadarı dikkate alındı ve yaşama geçirildi, bir
ilköğretim kurumuna yapılacak küçük bir ziyaretle
açıkça görülebilir.
Sadece ilaç değil gıda endüstrisi de oluşan tablodan sorumludur. Uzm Dr. Yavuz Dizdar ‘ın deyimiyle “Gıdanın endüstrileşmesi” nin sonucunda, gıda
endüstrisinin acımasızca çocukları kâr aracı haline
getirdiği bir gerçek iken, buna dur demeyen resmi
ya da sivil tüm kesimlere radikal hiçbir vicdani ya da
somut yaptırım uygulanamamaktadır.
Diyabet ile savaşta ise düzenli aktivite ve dengeli
beslenme % 100 başarı getirecektir. Ki bizzat Sağlık
Bakanlığı'nın yayınladığı ve önerdiği çözümdür. Devletin kurumları ve tıp çevrelerinin arasında yapılacak
işbirliği ile eğitim kurumlarında yapılacak düzenlemelerle bunlar öneri olmaktan çıkarılıp hayata geçirilebilir... Görüldüğü gibi akılcı tedavi yetişkinlerin
yapması gereken bir tercih ile başlayacaktır sadece...
• Yeni Hedef Müşteri Kitlesi Çocuklar

Çocuklar ve çocuk kalanlarla baş etmek de kapitalist sistemin beslendiği alanlar oldu. Dünyanın yaşanacak yer olmasını üstüne vazife edinen ne yazık ki
az sayıda insan ise hala uyarmaya devam etmekte...

PSİKİYATRİDE İLAÇ TEDAVİLERİ VE
EN KOLAY HEDEF : ÇOCUKLAR...
Hayatla baş edemeyen yetişkine konulan
depresyon tanısı şimdilerde yetişkinin baş
edemediği çocuğa da konur oldu...
Psikiyatrik sorunlar, DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) tanılarının yanında aslında hayatın kendisiyle gelen ve yetişkinlerde görülen olağan
durgunluk halleri -ki sistemin sorgulanmasını işaret etmekteyken hedef saptırıp, en hafifinden (!)
depresyon diyerek hastalıkmış gibi olağanüstüleştirilen durumlar- şimdi çocuklarda da sıklıkça
tanımlanır oldu...

--2014 yılında yayınlanan Amerika Hastalıları
Kontrol ve Korunma Merkezi CDC'nin bir araştırması bazı kuşkuları haklı çıkarıyordu. CDC araştırmasının gözlemcisi olan Susanna N. Visser derlediği raporu iki kaynağa dayandırdı; özel sigorta
şirketleri verileri ve düşük gelirliler için hazırlanmış
olan bir sigorta hizmeti olan Medicaid raporları...
ABD’de 10 binden fazla 3 yaş altı DEHB tanısı ile
ilaç tedavisi (ritalin ve adderall) uygulanan hasta
vardı. Oysa Amerika Pediatri Akademisi 3 yaş altına
bu tanıyı koymamakta ve hiperaktivite ve dürtüsel
davranışların bu yaş çocukların gelişimi açısından
uygun görmektedir.
---2014 yılında Atlanta'da yapılan Akıl Sağlığı Forum ‘unda konuşan çocuk akıl sağlığı uzmanı Anita
Zervigon-Hakes “İnsanlar karanlıkta geziniyorlar...
Açıkçası bizim çocuklara karşı belirli bir tavrımız da
yok. ”derken bu kontrolsüzlüğü göz önüne seriyor.
Uzmanlar iki yaş grubunda artan bu tür ilaç tedavilerinin istenmeyen bir durum ortaya çıkarsa “yanlış tedavi” olarak nitelendirileceğini söylemekte.
---ABD‘ de CDC'nin yaptığı araştırma 2013 yılında 4-17 yaş arası çocukların % 11' in bu tür tanı ile
tedavi gördüğünü göstermiştir. Geniş bir oranda
metilfenidat (Ritalin) ve amfetamin (adderall) kullandığı görülüyordu.Öncelikle ilaç dışı tedavilerin
kullanılması gerektiğini söyleyen çocuk pediatri
uzmanları ancak kendine ya da başkalarına zarar
verme durumunda ilaç tedavisinin önerilmesi gerektiğini söylüyorlar.

ABD gibi dünyanın en zengin ülkesinde her yıl giderek artan oranda DEHB tanısı ile ilaç tedavisinin
görülmesinin arkasında ilaç şirketlerinin çocukları
iyi müşteriler olarak görmesinin yattığını düşünenlerin sayısı da artıyor.

Çocuk gibi davranıyorlarsa şekerlerini alıp ilaç verin
istediğiniz gibi olsunlar (!)
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Gwen Olson; eski bir ilaç temsilcisi.
Psikiyatrik ilaç tedavisinin yan etkisi
sonucu intihar ederek yaşamına son veren
yeğeni Megan’ın trajik öyküsü onu işini ve
sağlık sistemini sorgulamaya ve kitap yazmaya kadar götürmüş.
Gwen Olson;
“Çocuklar uysal hastalardır. Bu da onları
hayli çekici bir pazar haline getiriyor.” diyor.
“Çocuklar hem öğretmenleri, hem aileleri,
hem de doktorlar tarafından ilaç almaya
zorlanan ideal hasta tipidirler, ömürboyu
sürecek olan ve tekrar edilen reçeteler ile ilaç
şirketleri için en iyi müşteridir.”

Bir klinik psikiyatrist olan Phillip Sinaikin
psikiyatrinin içerden eleştirisi sayılabilecek
“psychiatryland” adlı kitabında ilaç satmak
için yetişkinlere, DEHB gibi çocuklukta rastlanan hastalıkları ve aynı biçimde çocuklara da
depresyon ve bipolar tanılarının konduğunu
belgelemekteydi..
Dr. Sinaikin, Huffingtonpost ‘da yayınlanan
bir röportajda, trafikte araçların önüne atlayan
3 yaşındaki kızın davranışlarının altında yatan
neden ile ilgili 2 saygın bilim adamının görüşlerini anlatıyor.
Karşı Gelme Bozukluğu (ODD) ya da bipolar (kızın kendisinin özel olduğunu ve arabaların kendine zarar veremeyeceği düşünmesi
biçiminde gelişen “grandiose” nedeniyle) olup
olmadığını tartışan bilim adamlarının bu makalesinden söz ederken “Yeni çocukluk hastalıkları hakkında okuduğum bu bilimsel makale şaka gibiydi.” tanımlamasını kullanıyordu...
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ATİPİK ANTİPSİKOTİK İLAÇLARIN 		
ÇOCUKLARDA KULLANIMI ARTIYOR

- Johnson and Johnson, Risperdal ve diğerlerinin
yasadışı satış- pazarlama nedeniyle 2.2 milyar,

Çocukluk hastalığı olan ve giderek yaygınlaşan
DEHB için kullanılan ilaçların ciddi yan etkileri tartışılmaktayken, bir başka ilaç grubunun sıklıkla ve
genişleyen bir tanı yelpazesinde çocuklara reçete
edildiği görülüyor.
Atipik antipsikotik ilaçlar!... Yetişkinlerde şizofreni, bipolar gibi ciddi akıl hastalıklarının tedavisinde
kullanılan bu ilaçlar artık çocuklarda hem de öfke
ve davranış bozukluklarında hatta uykusuzlukta
kullanılmakta... Antipsikotikler yetişkinler sözkonusu iken bile tartışılırken, çocuklarda kullanımının
artması düşündürüyor.
ABD' de bu ilaçları üreten firmaların satış yöntemleri konusunda sicilleri de pek parlak değil.

2008’de ABD' de endikasyon dışı antipsikotik kullanımı 6 milyar dolar olarak rapor edilmiştir. Bunun
5.4 milyar dolarlık kısmı kanıta dayalı olmayan
kullanım nedeniyledir. ABD' de 1993’ den bu yana
antipsikotiklerin satışı yetişkinlerde 2 kat artarken,
çocuklarda 8 kat artmıştır.

- 2009 da Eli Lilly Zyprexa ‘nın endikasyon dışı satışpazarlamaları için 1.4 milyar ,
- BMS Abilify'ın çocuk psikiyatristlerine yasadışı reçete pazarlama nedeniyle 2007'de 515 milyon dolar
- Pfizer ziprasidon(Zeldox, Gideon) yasal olmayan
satış-pazarlamaları nedeniyle 301 milyon dolar, -- AstraZeneca Seroquel için 2010 yılında çocuklara ve yaşlılara endikasyon dışı kullanımı için illegal
pazarlama satış yaptığı için 520 milyon dolar ceza
ödemeye mahkum olmuştur.
Defalarca FDA' den uyarı almış olmasına karşın ilaç
şirketlerine toplum sağlığı konusunda savaş açmış
görünen, ABD’ nin en ünlü alternatif sağlık uzmanı
olan, en geniş beslenme, diyet ürünleri pazarına sahip
Dr.Joseph Mercola‘nın tartışmalı bir çok görüşüne karşın geniş bir taraftar kitlesi var. Dr. Mercola ; ilaç şirketlerinin ciddi ama ender görülen akıl hastalıkları için
onay verilen atipik antipsikotik ilaçlardan elde ettikleri
kârları, agresif pazarlama tekniklerine, dolayısıyla endikasyon dışı kullanıma borçlu olduklarını söylüyor.
Ve bu ilaç gruplarının üreticilerinin doğrudan çocukları hedef aldıklarını bu nedenle Amerikalı çocukların
dünyada en çok reçeteli ilaç kullanan çocuklar olduğunu söylerken, “Bir toplum, şirketlerin kâr etmesine
çocuklarının yaşamlarından daha fazla önem vererek yaşamaya nasıl devam edebilir?“ diye soruyor. Ve
psikiyatrik hastalıklarda yaşam biçiminin düzenlenmesini ilaç tedavisinden öncelikli olarak savunuyor...

- 2012 yılında GSK Paxil ve Wellbutrin'in de içinde
yer aldığı değişik ilaçlar için yayınladığı güvenlik
raporları ile ilgili olarak sağlık alanındaki en büyük
hile olarak bilinen dava nedeniyle 3 milyar dolar
ceza öderken,
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KULLANIŞLI GENÇLİK VE SMART DRUG
Akıl ilacı diye alınan ilaçlar ve akıllı olan kim
sorusu... İlacı kullanan mı kullandıran mı?
... İlerde başlıca bir yazı konusu olarak ele alacağımızdan bu yazıda çok kısaca değineceğiz.
Smart drugs ya da zeka artırıcı ilaçlar, bilişsel
fonksiyonları (dikkat hafıza, motivasyon) artırıcı ilaçlar olarak bilinirler
Amfetamin içeren ilaçlar (Addrall) ve DEHB tedavisinde kullanılan metilfenidatın (Ritalin), hatta
pirasetamın vb.nin bilişsel fonksiyonları artırdığı
biçiminde medyada ve bilimsel yayınlarda yayınlar
çıkmaya başlaması ile hasta olmayan ama yorgunluktan şikayetçi ya da zeka artırıcı olarak bu tür ilaçları kullanan gençlerin sayısı giderek artıyor.
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Ne yazık ki bunu bu amaçla reçete eden hekimlerin de var olması kullanımın daha da yaygınlaşmasına neden olmakta. Metilfenidat (Ritalin) hepimizin
bildiği gibi ciddi yan etkileri olan ve uzun vadedeki
etkileri ise hala çok iyi bilinmeyen bir ilaç.
Care Quality Commission (CQC) tarafından 2013
yılında yayınlanan rapora göre İngiltere’ de 2007'de
420 bin hastaya reçete edilen metilfenidat 5 yıl sonra 657 bine tırmanmıştı. Reçete artışı 2011 ve 2012
arasında % 11 olarak bildiriyordu. Bu ise ilacın suistimal edildiğini düşündürüyordu. Raporda öncelikle
DEHB tanısının artışına, ilacın istismar edilebilir oluşuna (özellikle smart drug olarak) dikkat çekiliyor.
Uzun vadede yan etkilerinin bilinmemesi ile oluşabilicek tehlikeler konusunda medyada ve bilimsel
literatürde uyarı amaçlı bu raporun yayınlandığı belirtiliyordu.
• Yeni Hedef Müşteri Kitlesi Çocuklar

Rapor sonucunda İngiltere' de 10 üniversite öğrencisinden 1'inin bu ilacı kullanıyor olabileceği gibi
bir duruma da dikkat çekiliyordu. Gençler bu ilaçları
yorgunlukla baş etmek ve konsantrasyona yardımcı
olsun diye alıyordu... Durum her ne kadar okul çağı
çocuklarının ve gençlerin %2-5 kadarını etkiliyor
görünse de bir çok çocuk bu belirtileri genç ya da
yetişkin olduğunda da gösterebileceği ve bu yaşam

boyu süren bir durum olabileceği konusuna dikkat
çekiliyordu...
Özellikle üniversite gençliğinin “İlaçlı mı ilaçsız mı
çalışayım?" yada "Çalışayım mı ilaç mı alayım?" gibi
yapay ikilemlere sürüklenmesi tehlikeli bir geleceğe
işaret ediyor, gerçekten ihtiyaç var mı sorusuna ise
muhatap bulunamıyor...

Etkin bir smart drug PR çalışması : HOLLYWOD DESTEĞİ

Bu ilaçlar bilim yoluyla sunulup, neredeyse yeme içme gibi temel ihtiyaçmış gibi algılattırılırken
Lucy ve Limitless gibi filmlerle Hollywood ile de destekleniyor.

... DİLEMMA DİLEMMA...

talıkların önlenmesinin daha akılcı olacağı konusunda herkes aynı fikirde oluyor...

İlaçta en yakın danışmanınız kimdir?.
Yanıt eskiden “eczacınız, doktorunuz” iken
artık “internet “ oluyor
İlaç tedavisinde ciddi para ve zaman harcanarak yapılan araştırmalar tartışılıyor...
Bir yandan bu araştırmaların alım gücü düşük
ülkelere ve insanlara ulaşamaması ile kimin için
yapıldığı sorusu soruluyor. Bir zamanlar yasa kabul
edilen “İlaç alınabilir ulaşılabilir olmalıdır” sözü artık nostaljidir çünkü.
Diğer yanıyla, yeni buluşlar, radikal iyileşmeler
konusunda beklentileri pek de karşılamadığından,
ilaç tedavisi yerine daha gerçekçi yöntemlerle has-
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Açlığın önlenmesi için yapılacak çalışmalarla, düzenli beslenme, spora özendirerek obezite ve diyabetin yok edilebileceğine ilişkin öneriler gibi...
Ne zaman bir buluş yapılsa neredeyse yüreği ağzında bekler hale geliyor insanlar...
” Koşulsuzca hekimi, eczacıyı dinlesek mi bir de
biz mi araştırsak ? “ soruları ile kafalar karışıyor...
İlaca ve tıp çevrelerine olan güvensizlik bir sıkıntı
nedeni. Gerçekten hasta olanın tedaviye uzak kalması da endişe verici. Bakın psikiyatri alanında uzman iki bilim adamından iki ayrı görüş...
• Yeni Hedef Müşteri Kitlesi Çocuklar

Çocuk ve ergen psikiyatrisi araştırmaları ile tanınan Prof. Dr. Bengi Semerci bunun için uyarıyor
”Yapılan bilimsel araştırmaları sahte olmakla suçlamak, izlem çalışmalarının yanıltıcı, hatta yalan olduğunu ileri sürmek, eğitim almadıkları halde,bu konuda “uzman” olan kendileri dışında ki tüm tıp
dünyasını çıkarcılıkla suçlayarak çıkar sağlamak, ikiyüzlülük değilse, ruhsal bir hastalık olarak değerlendirilebilir. Neye inanacağız? Psikiyatri bir bilimdir. Üstelik bir pozitif bilim, bir tıp alanıdır. Hastalığa
ve tedavisine karar veren kişinin, bu alanda uzman olması gerekir.”
Bengi Semerci bir çok psikiyatristin ortak fikri olan bu görüşleri savunurken
karşıt görüş yine bir psikiyatristten geliyor;
25 yıl boyunca Florida’da klinik psiyatr olarak çalışan Dr. Sinaikin ; ”Psikiyatri gerçek bir bilim değildir, bilimi taklit eder. Belirtiler subjektiftir kanıta dayalı değildir. Ve hücresel düzeyde de kanıtlanamaz.
Bu durum psikiyatristlere var olan ilaçlara eklenen gittikçe artan sayıda ilaçla oluşan negatif etkileşimler ve çılgın bir yan etki kovalamacası ile denemeler yapma ve semptomları izleme konusunda
özgürce saltanatı sürme olanağı verir. ”derken meslektaşlarına ağır bir tanım getiriyor.
”Polifarmasi ,giderek artan rekabetçi piyasada psikiyatristlere kendilerini fark ettirme yolu sunuyor.
Tek bir ilaçla bir uzmana ihtiyaç duymazsınız. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu bir hekim size
bunu yazabilir. Bir psikiyatrist için ise reçete yazmadığı gün boş bir gündür. Savaş karşıtı olup silah fabrikasında çalışmaktan başka seçim şansı olmayan bir işçi gibi...” diyor.
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• Yeni Hedef Müşteri Kitlesi Çocuklar

Peki uzman olanın sorumluluğu nerede başlayıp bitiyor? Hele ilaç ve sağlık alanındaki çalışmalarda bilgiyi neredeyse üreticiden alan sağlık çalışanları gerçekten araştırmaları izliyor ve hasta takibi yapıyor mu.?
Ya da bu konuda hastalıkları önlemekle de görevli olan devlet kurumları ya da sivil toplum kuruluşları ve medya ne kadar sorumlu ve bu sorumluluklarını ne ölçüde bilinçle yerine getirmekte…
Gelecekteki varlıklarını hasta danışmanlığı üzerine kurmayı hedefleyen biz eczacılar bu konuda yeterli miyiz?…

Bir Garip Psikiyatrik Vaka ! :
Tam da burada, işine mesleğine sahip çıkan bir eczacı dostumuzun yaşadığı güncel bir olay, ilginç bir vaka
olarak anlatılmalı; 9 yaşında bir çocuk, eğitimli anne - baba olayın kahramanları.Çocuk bir okul değişikliğinden kısa süre sonra uyumsuz davranışlar sergiliyor. Öğretmenlerin ve ailenin kararı ile psikiyatristlere götürülüyor.Sonuç ; hastaya aripiprazol içeren bir reçete hazırlanıyor.Eczacı arkadaşımızın hassasiyeti ve önerisi
ile ( ki aileye ilaç kullanmaları konusunda olumsuz bir görüş bildirmeden ) Adana ‘da bir başka hekime son
çare olarak başvuran aile ( ki aslında ilaç tedavisine de karşı değildirler. Eğitimli ve aydın anne baba elbette ki
bilimsel olandan asla kuşku duymamaktadır...) yeni doktorun bütün ilaçları keserek sadece enfeksiyon tanısı
ile depo penisilin başlaması üzerine çocuklarının kısa sürede eski haline döndüğünü hayretle görüyorlar. Tanı
okul değişikliği ya da akla gelebilecek başka herhangi bir nedenden oluşan travma değil, sadece bir enfeksiyondu ve belki de çocuğu ve aileyi yıllarca süren ilaç tedavilerinde ağır antipsikotiklerin pençesinde ruhsal
değişikliklere sürükleyecek bir süreçten kurtarıyordu. Yanı başımızda Adana’ da gerçekleşen bu olaydan eczacı ve doktorun hassasiyeti ile şans (!) eseri kurtuluyordu aile... Ama şu anda benzer durumda olan birçok
hasta bu kadar şanslı değildir belki...
Yıllardır ilaç şirketleri ve sağlık birimleri arasındaki etik tartışmaları, hasta hakları açısından koyulan
kurallara ne derece uyulduğu konusunda duyarlı, dürüst ve vicdanlı insanların uyarıları ne yazık ki
acımasız kâr etme güdüsünü durduramamakta... Bu
insanlar bilimsel olmamakla suçlanmakta ve itibarsızlaştırılmakta...
Oysa tıp çalışanları bilgileri elde etmede bağımsız değildir. Dahası meslek içi eğitim çalışmalarının
finans çevreleri bağımsız kuruluşlar değildir. Çoğunlukla ilaç şirketlerinin sponsorluğunda çalışmalar sürmekte hatta bilgiler ilaç firması çalışanlarının
sunumlarından alınıp, doğruluğu araştırılmadan
benimsenmekte... Bu gerçek ne yazık ki tüm dünya
için bu biçimde yürümekte...
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Sonuç:
Gıda ve ilaç endüstrinin yeni müşteri hedef kitlesi
olan çocuklarımız, küllerinden yeniden doğmak için
çırpındıkça, insanî özellikleri küllere gömülen kapitalist sistem için nefes alacağı kullanışlı bir alan gibi
görünüyor... Sağlıkta ise, araştıranı, üreteni, bu araştırmaların güvenilirliğini denetleyeni, uygulayanı ve
izleyeni ile tüm bileşenleri açısından sorumlu oldukları ama bağımsız olamadıkları için görev tanımlamalarının önem sıralamasında ciddi sapmalar bulunmakta.
Hastalıkların tedavisi için harcanan para ve zamanın hastalıkların önlenmesi için harcanmasının çok
daha akılcı olacağı artık bilinen ama siyasal ekonomik çıkarlar nedeniyle kabul edilmesi zor bir gerçek.
Peki kim için akılcıdır?... Herhalde endüstri için değil...
• Yeni Hedef Müşteri Kitlesi Çocuklar

A priori bilgi ; hastalıklara çare bulmak için çalışması gereken ilaç endüstrisinin varlığını sürdürmek için
kazanç elde etmek isteyecek olması... Çelişki ise ne
pahasına olursa olsun var olma sorunu dolayısıyla,
“Kâr etmek, hastalıkların yok edilmesinin önüne mi
alınıyor? “ sorusunda ortaya çıkmakta... Eh bir kesimi günah keçisi yapma alışkanlığından kurtulalım.
Tıp çevrelerinden beklenen de üretici tarafından
sunulanın, kişi ve toplum için doğru ve yararlı olup
olmadığına karar verebilme yetisi ve bilgisini kullanması...
Ancak her şeyin değişebileceğinin mümkün olduğuna inananların inanmayanlar kadar cesur olması
durumunda değişim için kolayca adım atılabilir.

Kaynaklar:
1. Ray Moynihan & Alan Cassels, Satılık Hastalıklar. Çev. Gökçesu Tamer ve
Evren Yıldırım, Hayykitap, İstanbul, 2006
2. Ankara’da bir ilköğretim okulu ve lisede obezite sıklığı Obesity prevalence in a
primary school and a high school in Ankara F.Şimşek , B. Ulukol, M. Berberoğlu , S.
Başkan Gülnar, P.Adıyaman, G. Öcal. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
2005; 58:163-166
3. http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=39 Saglık Bakanlığı Türkiye
Halk Sağlığı kurumu obezite diyabet metabolik hastalıklar başkanlığı
4. http://www.nytimes.com/2014/05/17/us/among-experts-scrutiny-of-attention-disorder-diagnoses-in-2-and-3-year-olds.html?_r=0
5. http://www.huffingtonpost.com/martha-rosenberg/phillip-sinaikin-psychiatryland_b_884863.html
6. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/08/30/antipsychotic-drugs-in-children.aspx
7. http://www.justice.gov/opa/pr/glaxosmithkline-plead-guilty-and-pay-3-billion-resolve-fraud-allegations-and-failure-report
8. http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-06-11/j-j-said-to-pay-2-2billion-to-end-risperdal-sales-probe
9. http://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html
10. http://www.justice.gov/archive/opa/pr/2007/September/07_civ_782.html

Yönetim biçimini vahşi kapitalizm ( vahşi sözcüğü
alışkanlıkla seçilmiştir yoksa vahşi olmayan kapitalizm yoktur elbette... ) olarak seçerseniz elbette ki insan değil kâr odaklı adımlar atmak zorunda kalırsınız.

11. http://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/sep/pfizerrelease.pdf.

Ama bu tercih değişikliği elbette sadece endüstriyi kapsamayacak. Bu gezegen açlık savaş ve adaletsizliğin en sertini yaşarken bizim ilaç alanında
sınırlı çözümler üretmeye kalkmamız aklınızla alay
etmek olacaktır.

15. http://www.turkendokrin.org/files/file/TURDEP_II_2011.pdf

12. http://abcnews.go.com/Politics/Health/astrazeneca-pay-520-million-illegally-marketing-seroquel-schizophrenia/story?id=10488647
13. http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/10238660/Students-taking-smart-drugs-may-be-behind-soaring-Ritalin-use.html.
14. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t46.pdf
16. http://www.slideshare.net/mbolmez/ocukta-obezite-tip2-dmfazlas-iin-wwwtipfakultesiorg

Var olan durumun orasından burasından çekiştirerek iyileştirmeyi sağlamak artık akılcılıktan uzaktır. Bu tamamıyla öncelikleri değiştirmek anlamında bir tercih sorunudur.
Değişiklik insan eliyle olmazsa bir parçası olduğumuz doğa bunu yapacaktır. Ama elbette daha
büyük acılar ve kayıplarla...
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• Yeni Hedef Müşteri Kitlesi Çocuklar

Ecz. Esra HAKÖVER

NİL’in Çocuklarının İnsana Dokunuşu :

Eski MISIR

Gizemli ve mistik yönleriyle merak edilmeyi fazlasıyla hak eden bir kültürel
yapı birikimi... Nil nehri sayesinde hayat bulmuş, günlük yaşantı düzenine
sadık bir şekilde bağlı kalmaya çalışmış ve çağımızdan binlerce yıl önce
var olmuş olmasına rağmen hijyenden sağlığa, kişisel bakımdan toplumsal
düzene kadar bir çok konuda gelişim sağlayabilmiş bir ülke MISIR...
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• Eski Mısır

Mumyalama sayesinde ölü bedenlerin günümüze kadar bozulmadan ulaştırılabilmiş olması, tanrısallık ve tıp kavramlarını iç içe var etmiş olması ve
buna bağlı olarak da tanrı-hekim kavramını oluşturmaları özellikle sağlık alanında Mısır’ı daha da ilgi
çekici hale getirmektedir. Bunlara ek olarak Yunan,
Hitit gibi uygarlıklarla sürekli bir etkileşim içinde olmasıyla daha zenginleşmiş bir temelden söz edebiliriz. Milattan önce var olmuş ve kalıntılarını gerek
mumyalarla gerek papirüslerle günümüze kadar
ulaştırmayı başarmış bu uygarlığın, o zamanın koşulları ve bilgi birikimiyle tıp alanında nasıl bir oluşuma sahip olduğuna ve hastalık tedavilerinde ne
gibi yöntemler kullandıklarına bir göz atalım.
Eski Mısır tıbbında din kavramının çok baskın
olduğunu ve dinin sağlık alanında baş unsur olduğunu belirtelim. Öyle ki İmhotep gibi tanrılaştırılmış hekimlerin var olduğunu, hekimlikle beraber rahiplik görevini üstlenen bir tıp anlayışının
olduğunu görüyoruz. Genel olarak bu dönemde
hekimlerin 3 sınıfa ayrıldığını söyleyebiliriz:
1- Eğitim sürecinden geçmiş ve alim ünvanını almış, firavun ve ailesine, zengin kesime tedavi
sunan rahip-hekimler.
2- Mısır halkının tedavisini yapan , rahip-hekimlere göre daha az bilgili, alt ruhbani tabakaya ait hekimler.
3- Mabedlerin hizmetkarları tarafından yapılan
halka dönük, ucuz, sihir ve dini geleneğe bağlı
tedavi uygulayanlar.
Doktorların çoğu aynı zamanda rahip anlamına
da gelen –swnw- olarak adlandırıldı. Bunların bir
kısmı da büyücüydü. Mısırlı hekimlerin de aldıkları
eğitimlere göre uzmanlık alanları bulunmaktaydı.
Örneğin diş, kulak, göz, gastronomi, kadın-doğum
gibi farklı alanlarla ilgilenen farklı hekimler mevcuttu.
Hekimlerin ödemeleri devlet tarafından yapılırdı.
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Hekimlerin tanrılaştırıldığı bir düzende çeşitli
hastalıkların tedavilerinde sihir ve büyü gibi yöntemlerin kullanılıyor olması çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Örneğin hastalıkların iyileşmesi için belli
tanrılara dua edilmesi ve hastalık cinlerini vücuttan
çıkarmak için büyü yapılması da tedavi yöntemleri içindeydi. Ancak şöyle bir dipnot düşelim; büyü
ve sihir dendiğinde yapılan tedavinin mantık kuralları dışında olacağı fikrine kapılsak da Eski Mısır
tıbbında bunun karşıt durumlarını görmekteyiz.
Mesela bir organın tedavisinde kullanılacak bir
bitki seçiminin, o organla benzerliğine göre yapılıp kullanılması bu tip tedavilerin çok da rastgele
yapılmadığını göstermektedir.
• Eski Mısır

KENDİNE ÖZGÜ YAPISI VE RENKLERİYLE
TARİHTE İZ BIRAKMIŞ BU ESKİ UYGARLIĞIN
HASTALIKLARA BAKIŞ AÇISI NASILDI VE
UYGULADIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİ ?
Eski Mısır’ da en kapsamlı bilgiye sahip olunan
alanlardan biri anatomiydi. Özellikle mumyalama
bu konuda etkili olmuştur. Mısırlılar için önemli
fonksiyonlar solunum ve kan dolaşımıdır. Dolaşımın merkezi kalptir. Cerrahi alanda da kendilerine
özgü işlemleri ve tedavi şekilleri mevcuttu. Cerrahlar kemik kırıklarının tedavisinde önce onları çekerek yerlerine yerleştirir sonra reçine veya
asfalt ile ıslatılmış bantlarla sararlardı. Yaraları ise
ikiye ayrılmış tarafları yaklaştırarak yine reçineye
batırdıkları bantlarla sıkıca bağlar veya taze et ile
pansuman yaparlardı.
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Hekimler Nil Nehri'nden kaynaklanabilecek hastalıklar olabileceğini tahmin etmişlerdi. Sularda bulunabilecek parazitlere karşı sihirli formüllerle beraber nar ağacı kökü, ayı yoncası iliği ve purgatifler
kullanmışlardır. Yine zehirli yılan, akrep ve haşerat
sokmalarına karşı büyüler yapılır, muskalar taşınırdı.
Mısırlılar kadın-doğum alanında da gerek günlük hayatlarında kullandıkları gerekse hastalık tedavilerinde uyguladıkları bilgilere sahipti. Örneğin
bugünkü anlamıyla kendilerine özgü gebelik testi
yaptıklarını ve bebeklerin cinsiyetlerini buna göre
belirlemeye çalıştıklarını biliyoruz. Hamile kadınların idrarı buğday ve arpa torbaları üzerine dökülürdü. Her ikisi de yeşerirse kadın mutlaka hamile idi.
Buğday önce yeşerirse doğacak çocuk erkek, arpa
yeşerirse kızdı.

• Eski Mısır

Yine kontraseptif amaçlı çeşitli tekniklerin uygulandığı da bilinmektedir. Kontraseptif olarak akasya ağaçlarının dikenleri çok ince kıyılarak, hurma ve bal karışımıyla birleştirilerek kullanılmıştır.
Bunlara ek olarak uterus kanamalarına karşı sıcak
su enjeksiyonları yapılmıştır. Doğumun da tanrısal
bir süreç olduğuna ve doğum sırasında koruyucu
tanrı Bes’ in kadınlara yardım ettiğine ve çocukları
koruduğuna inanılırdı.
ESKİ MISIR’ I GÜNÜMÜZE TAŞIYAN TIBBİ
KAYNAKLAR
Eski Mısır tıbbıyla ilgili en kapsamlı bilgiler papirüslerden elde edilmiş. Bu papirüslerin çoğu 19.
yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında bulunmuştur.
Papirüslerin büyük bir kısmı çeşitli tedavi yöntemlerinden ve vücut yapısından bahseder. Bu papirüslerin başlıcalarına bir göz atalım.
**Edwin Smith Papirüsü: M.Ö. 1550 ‘ lerde yazılan
ve günümüze ulaşmayı başaran kaynaklardandır.
Günümüzde New York Bilimler Akademisi’nde korunmaktadır ve New York Tarihi Cemiyeti’nin malıdır.
Papirüste kafa yaralanmaları gibi travma örnekleri
çoğunluktadır. Bunlara ek olarak 48 adet cerrahi vakası, kafa yaralanmaları gibi örnekler mevcuttur. Diğer papirüslere göre daha az olmakla birlikte veba
rüzgarlarını kovmak gibi amaçlarla kullanılan sihirli
formüller de yer almaktadır.
** Ebers Papirüsü: Günümüzde Leipzig Üniversitesi’ nde muhafaza edilmektedir. Eski Mısır’ da bilhassa
iklim, kum fırtınaları, sinekler v.b. nedenlerden dolayı
göz hastalıklarının görülme sıklığı çok fazlaydı.
Ebers papirüsünde konjonktivit, katarakt, blefarit,
göz yaşı ile seyreden iritis, uçan sinek, kornea kalınlaşmaları, arpacık, trahom ve körlükten bahseder.
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Bilindiği kadarıyla yapılan tek ameliyat trikiasiste kirpik çıkarmaktı. Tüm bunlara dayanarak Ebers papirüsünün Mısır oftalmolojisinde çok değerli olduğunu
söyleyebiliriz.
** Brusgsch papirüsleri; Berlin Müzesinde bulunur.
Tasvir ettiği hastalıkları teşhis etmek mümkün değildir. Bu papirüste barsak parazitleri, göğüs, kalp, bacak,
karın, kulak hastalıkları ve hematüriye ilişkin 170 reçete bulunmaktadır.
** Hearst papirüsü: Kaliforniya’da California Üniversitesi’nde bulunmaktadır. Barsak kalp, mesane, diş
hastalıkları ile vahşi hayvan ısırmalarına karşı reçeteler ihtiva eder. Saç kaybı, saçların aklaşmasına karşı
alınacak tedbirlerden bahseder.
Bunların dışında Chester Beatty Papirüsleri, Ramesseum Papirüsü, Kahoun Papirüsü, Londra Tıbbi Papirüsü, Brooklyn Papirüsü bilinen papirüsler
arasındadır.
Papirüsler dışında eski Mısır’a ait tıbbi kaynaklar
arasında iskelet ve mumyalar üzerinde yapılan araştırmalar, yazı, heykel, duvar resimleri; Herodot, Diodore gibi tarihçilerle edinilen bilgiler sayılabilir.
HAYATTAN SONRAKİ YAŞAMA HAZIRLIK :
MUMYALAMA
Mısır deyince devasa piramitlerinden sonra aklımıza gelen ilk şey bir çok korku filmine de konu
olmuş mumyalar sanırım. Ölü bedenin iç organlarını çıkarmak ve bozulmasını engelleyecek teknikler
kullanılıp varlığını sürdürmesini sağlamak düşüncesi ilginç olduğu kadar ürkütücü de gelebilmektedir.
Normal şartlarda bakteriler ölü insan ya da hayvan
bedenini sadece kemikler kalana kadar tüketebilir.
Mumyalama ise bunun önüne geçmiş ve bedenin
(bazı mumyalarda hala hareket edebilen eklemler
• Eski Mısır

bulunmaktadır) varlığını sürdürmesini sağlamışlardır. 20. Yüzyıl başlarından itibaren mumyalar birer
korkutucu unsur olmaktan çıkıp çeşitli araştırmalara
kaynak olmuştur. Özellikle X ışınlarının kullanılmasıyla beraber mumyalar zarar görmeden incelenebilmişlerdir.
BİR TOPLUM NEDEN MUMYALANMAK İSTER?
Mısır toplumu dini inançlarını yoğun olarak
hayatlarına yansıtan, ölümden sonra asıl yaşamın
başlayacağı inancına sahip bir toplumdu. Öyle ki
Mısır halkı güneşi de bir tanrı olarak kabul etmiş
ve onu Amon Ra olarak adlandırmıştır. Aynı zamanda ölümden sonra başlayacak asıl yaşam için
hazırlık yapılması gerektiğini düşünen, bu yüzden
de gösterişli mezarlıklar yapmak için neredeyse bir
ömür çalışmak zorunda kalan insanlar. Bir mezarın
büyük ve gösterişli olması ne kadar önemli olabilir demeyelim çünkü bu eski Mısır'da toplumun
önde gelenleri için en büyük gurur kaynağıydı.
Hatta insanların mezar duvarlarına kendi hayat öy-
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külerini yazdırdıkları, çeşitli resim ve süslemelerle donattıkları biliniyor. Ancak Mısırlıların sürekli
ölüm sonrası hayatı düşünerek, yaşadıkları zamanın farkında olmayan ve hayatlarını korku içinde
geçiren bir toplum olduğunu söylemek haksızlık
olur. Örneğin her cenaze metninde öbür dünyaya
geçişi beklerken, hayatın keyfini çıkarmanın önemini vurgulayan şarkılar söylenirdi. Mumyalanma
ise gerçek hayata geçiş için en önemli anahtardı.
ÖLÜ BİR BEDENİN MUMYAYA
DÖNÜŞTÜRÜLME SÜRECİ
İlk mumyaların M.Ö. 3200’lü yıllarda yapıldığı bilinmektedir. Tahmin edilebileceği gibi ilk denemelerde başarısızlıklar yaşanmış, sonuç çoğu zaman
bozulmanın engel olunamadığı beden yığınları
olmuştur. Bu deneme süreçlerinden ilki ölü bedenin sargı bezleriyle kat kat sarılmasıymış. Bu
mumyaların tek parça kalması konusunda yetersiz
olmuş. Sonrasında sargılar reçineye batırılıp dolgu
maddeleriyle beraber kullanılmış.

• Eski Mısır

Bu durumun da iç organların çürümesine engel
olmadığı fark edilince son aşamada bu işlem sürecine, sargı sonrası iç organların çıkartılması eklenmiş.
Mumyalamanın ‘’yıkama-kurutma-sarma’’ olmak
üzere üç bölümden oluştuğu söylenebilir. Mumyalamanın kutsal bir iş olduğuna olan inanç, tüm işlem boyunca rahiplerin dua etmelerine veya büyü
şarkıları söylemesine neden oluyordu.
Mumyalamanın başında öncelikle beyin çıkartılırdı. Burun kökündeki kemik kırılıp çeşitli malzemelerle ölü bedenden beyin ayrılırdı. İçi boşaltılan
kafatasının içine sıvı reçine enjekte edilirdi. İşlem
bittikten sonra ise kalan boşluklar kumaş ve talaş
tozlarıyla doldurulurdu. Başla ilgili çalışmalar bittikten sonra bedenin sol yanında bir kesik açılır;
akciğerler, mide, bağırsaklar ve karaciğer dahil iç organlar çıkartılırdı. Sonra da akciğerlerin çıkarılması
ve göğüs boşluğunun temizlenmesi için ölü bedenlerin göğüs kafesi açılırdı. Düşünce, anılar ve
akıldan sorumlu olduğu düşünülen kalp çıkartılmazdı. Kalp yanlışlıkla kesilse bile öbür dünyada
yargılanma sırasında lazım olacağından yerine
dikilirdi. Tüm organlar çıkartıldıktan sonra beden
şarapla yıkanır, hoş kokulu baharat ve otlarla ovulurdu. Sonraki 40 gün boyunca beden natron
tuzuyla kaplı bir yatakta kurutulurdu. Mumyalama
işleminde genellikle o bölgelerde yapılmış olan
ketenler kullanılırdı.
Bedene geçmeden önce baş 8 şeklinde sarılırdı. Bu süreç boyunca mumyaların daha sonra
sertleşmelerini sağlamak için bezler sürekli reçinelere bastırılırdı. Zihnimizde canlandırdığımızda
ve belki de bize çok hoş gelmeyen mumyalamanın bunlar dışında elbette bir çok detayı mevcut.
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Ruhu bedeninden ayrılmadan önce herkes gibi
nefes alan, gülen, konuşan, birilerinin çocuğu, babası yada eşi olan insanların ölüm sonrası bedenlerinin siyah birer mumyaya dönüştürülmesi, tarihte
insan bedenine yapılmış en büyük müdahalelerden biri olsa gerek... Belki de çağımızda da insanın
ölümden korkması ve sonsuza dek var olma isteği
yeni sürprizler doğuracak ; mumyalama olmasa da
farklı teknikler denetecek bizlere...
Kim bilir?...

KAYNAKLAR
Başlangıcından Rönesana Kadar Tıp Tarihi- Prof. Dr. Emine M. ATABEK
Doç. Dr. Şefik GÖRKEY
Başlangıcından 19. Yüzyıla Tıp Kütüphaneleri – Mehmet Atılgan
The History of Oral Contraception – Chasta Bacsu university of Saskatchewan
Hipokrat- M. Cemil UĞURLU (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt 50/ sayı 2)
Türk Eskiçağ Bilim Enstitüsü /Haberler/Mayıs 2006 sayı:22-Eski Mısır
Tıbbına GeneL Bir Bakış – Marie Cecile BRUWİER
Eski Mısır Sihir ve Efsaneleri –Jim PIPE

• “Barışa
Eski Mısır
Kaçışın Karşılığı Var Mı ?

11 Bölge Eczacı Odası (Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Karaman, Adıyaman, Nevşehir, Niğde Eczacı Odaları)
ve diğer illerden gelen oda başkanları ve yöneticileri
(İstanbul, İzmir, Bursa, Denizli, Trabzon, Şanlıurfa,
Balıkesir, Kocaeli, Afyon, Batman Eczacı Odası Başkan ve Yöneticileri), TEB Başkan ve yöneticileri ve
meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşen
'’Danışman Eczacı, Güçlü Eczaneler ve Eczacı Kooperatifleri Güvencemizdir’’ temasıyla düzenlediğimiz 4. Güneyde Eczacılık Buluşması 2016, Adana
Eczacı Odası ev sahipliğinde 23-24 Ocak 2016 tarihinde Adana Sheraton Oteli’nde gerçekleştirildi.
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Yaklaşık 1500 meslektaşımızın yoğun ilgisi ve
İlaç, Eczacılık, Medikal, Gıda Takviyeleri ve Dermokozmetik alanında sektörün tüm bileşenleri
ile gerçekleşen etkinliğimiz kaliteli sunumlar ve
çekilişler sonucu verilen hediyelerle konuklarımıza güzel bir hafta sonu yaşattı.
Açılış konuşmalarında oda başkanımız 		
Ecz. Ersun Özkan, GEK başkanı Ecz. Tarkan Bir,
EDAK başkanı Ecz. Emre Bacanak, TEKB başkanı
Ecz. Mustafa Turunç ve TEB başkanı Ecz.Erdoğan
Çolak kürsü aldı.

• Güneyde Eczacılık Buluşması 2016

GEK katkılarıyla Prof. Dr. Acar BALTAŞ' ın
“YÜREKTEN ADANMA” konulu sunumu

BAYER katkılarıyla Fikret KOYUNCU'nun
“SEKTÖRDE DEĞİŞİM VE GELECEK” konulu sunumu

ENBE ORKESTRASI Eşliğinde Gala Yemeği
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• Güneyde Eczacılık Buluşması 2016

ARGEVİS katkılarıyla Uzm. Ecz. Levent GÖKGÜNNEÇ ve
Ecz. Ayşegül BİRLİK'in Uzm. Ecz. Somer HELVACI'nın
moderatörlüğünde “SPOR ECZACILIĞI” konulu sunumları

EDAK katkılarıyla Av. Ertürk ERAS' ın
“ECZANE İŞLETMECİLİĞİNDE İŞ HUKUKU ” konulu sunumu

TABİA katkılarıyla Dilara KOÇAK'ın
“SAĞLIKLI YAŞAM” konulu sunumu

YAPILAN ÇEKİLİŞLER SONUCUNDA ;
SİFAR katkılarıyla ; 1 kişi Pharmagora Paris 2016 Uluslararası Eczacılık Fuarına gitme,
Selçuk Ecza Deposu katkılarıyla ; 1kişi eşiyle 3 gece 4 gün Antalya Phaselis Rose Otel'de konaklama,
1 kişi Adana Sheraton Otel’de 1 gece 2 kişilik konaklama ve 1 kişi Adana Sheraton Otel’ de çift kişilik brunch kazanmıştır.
Ayrıca katılımcı firmaların hediyeleri de yine çekiliş ile meslektaşlarımıza verilmiştir.

Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu, GEB Yürütme Kurulu, Gençlik Komisyonu ve gönüllü
meslektaşlarımızın görev aldığı, katılımcı firma ve meslektaşlarımızın memnun olarak ayrıldığı
güzel bir organizasyonu hep BİRLİKTE gerçekleştirmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz...
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• Güneyde Eczacılık Buluşması 2016

Ecz. Ece HALLAÇELİ

Jet-Lag
Jet-lag yani hepimizin bildiği zaman değişikliği sendromu,
uzun mesafeli uçuşlar sonrası uyku-uyanıklılık ritmine uyum
sağlayamama durumudur.
Jet-lag daha çok batıdan doğuya doğru olan ve en az 3-4
zaman dilimi fark eden uçuşlarda görülür. Doğudan batıya olan
uçuşlarda da görülür ancak şiddeti doğuya olan uçuşa göre azdır.
Bu farklı zaman dilimlerinden geçiş sırasında insan vucüdu bu
hızlı zaman değişimine adapte olamamaktadır.
Uçağa binilen yerdeki yerel saat ile varış yerindeki yerel saatin
farklılığından dolayı bozulan sirkadiyen ritm, uyku bozukluklarının
yanı sıra kas krampları, baş ağrısı, bulantı, gerginlik ve ödem gibi
birçok problemlere sebep olabilir.
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• Jet - Lag

Peki bunlar aslında neden olur?
Vucüdumuzun normal biyolojik saatinin yerel
saatle uyumlu olmasını sağlayan yapı, beynin geometrik olarak tam ortasında ve yaklaşık bir bezelye
büyüklüğünde olan pineal bez ya da diğer adıyla
epifiz bezidir. Şekli çam kozalağını andırdığından ismini bu anlama gelen İngilizce pinecone kelimesinden alır. ( pine : çam ağacı, pinecone: çam kozalağı)
Hindistan’ın yoga metinlerinde ‘üçüncü göz’ olarak bahsedilen bu pineal bez, sürüngenlerin kafa
derisinin altında da bulunmaktadır. Evrim teorisine göre bizlere sürüngen atalarımızdan gelmiş ve
körelmiş olan organımızdır. Bu yapı incelendiğinde
şekil ve doku olarak bir göze çok benzemektedir ve
tıpkı bir göz gibi ışığa duyarlıdır. Direkt olarak ışık
almamasına rağmen, vucüdün maruz kaldığı ve
gözle algılanan ışıktan etkilenir. Gündüz veya ışıkta
aktivitesi oldukça düşükken, gece veya karanlıkta
maksimum seviyeye ulaşır. (1)
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Işığa duyarlı olduğu çok eski zamanlardan beri
bilinen bu Pineal bezden melatonin salgılanır. Karanlık başladığında melatonin seviyesi yükselmeye
başlar. Gece saat 2 ile 5 arası maksimum seviyeye
ulaşır ve gün doğumuyla azalmaya başlar. Melatonin sentezlenmesi, besinlerle dışardan aldığımız ve
temel bir aminoasit olan triptofandan başlamaktadır. Dışardan triptofan alınması dolaşımdaki melatonin seviyesini artırmaktadır. (2)
Uyku, kan basıncı, kan şekeri, stres gibi önemli
olaylarda rol oynayan melatoninin, aslında pineal
bezin, yapısı itibariyle ışığa bağlı olması jet lag olayını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.
Kendi düzeninde alınan ışık değişiyor, dolayısıyla
melatonin düzeyi ve kontrol ettiği mekanizmalar da
bu yolla etkilenmiş oluyor.

• Jet - Lag

Seyahate çıkmadan 1-2 gün önce bedeni bu düzene alıştırmak da yapılabilecekler arasındadır.
Eğer batıya gidiliyorsa 2-3 saat geç, doğuya gidiliyorsa 2-3 saat erken yatılmalıdır.
Alkol ve kafein alımından uzak durulmalı, bol su
içilmelidir. (3)
Melatoninin triptofan başlanarak sentezlendiğini
söylemiştik, o yüzden melatonin düzeyini artırmak
için triptofanca zengin besinlerle beslenmek yararlı
olacaktır. Muz, badem, fındık, yeşil sebzeler gibi.
Aynı zamanda takviye olarak Melatonin preperatları alınabilir. Doğu yönüne olan uçuşlarda kalkıştan 2-3 gün önce akşam 7 gibi ve varış yerinde
uyumadan önce alınır ve buna 4 gün boyunca devam edilir. (4)
Örnekle Jet-Lag
İstanbul’dan Brezilya’ya gidecek bir yolcuyu ele
alalım. Uçak İstanbul’dan sabah 7’de kalkıyor olsun.
14 saatlik yolculuk sonrası Sao Paulo’da yerel saat
akşam 17:00 olacak ama yolcumuzun kolundaki
saat akşam 21'i gösteriyor. İstanbul’daki bedenine
göre uykusu gelmeye başlayacak ancak Sao Paulo’da hala güneş var.

Tamamen karanlık ortamda uyumak sağlıklı
bir uyku için her zaman çok önemlidir.

Böyle bir durumda görülen uykusuzluk, iştah
kaybı, gerginlik, baş ağrısı ışıktan etkilenen melatonin düzeyinin bozulmasındandır.
Neler yapılabilir?

Kaynak :

Vücudumuzun Melatonin seviyesini düzenlemesine yardımcı olma yolları :

1. Erişim: http://okyanusum.com/makale/epifiz-bezinin-tam-olarak-3-goz-oldugunun-kaniti/

Öncelikle varılan yerdeki yerel saate uyum sağlayıp o saate göre uyumak önemlidir.

3. Erişim: http://www.berrinyigit.com/vip-dergisi/jet-lag-diyeti
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2. Ölmez E., Şahna E., Agkadir M., Acet A., Melatonin: ‘Emeklilik Yaşı 80
Olur mu?’
4. Rx Media Pharma

• Jet - Lag

Ecz. Sevilay ÇAKMAK

farkında mısınız ?
Bir söyleşisinde kendisine yöneltilen soruya ;
“Bilmem azdan çok anlar mısınız?”
diye cevap veren Neşet Ertaş’ın deyimiyle;
Bilmem azdan çok anlar mısınız bugün?
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• Farkında mısınız ?

Azdan çoğu düşüneceğimiz bugünde, farkındalığın farkına varmalı en önce. Farkındalık nedir?
Farkındalık; düşünce ve duyguların; bastırılmadan,
reddedilmeden, hiçbir düşüncel ihtimalden kaçınılmadan, sonsuz seviyede yargılanarak olguların
anlamlandırılmasıdır. Bir doğu felsefesi olan farkındalık; varoluşçu ve hümanist bir yaklaşımla, kişinin
kendi duygu ve düşüncelerine karşı içgörü kazanmasını hedeflemektedir. Psikoterapide kullanılan
yöntemlerden birisi olan farkındalık, ‘’Şu anda ne
yaşıyorum?’’ sorusuna, kişinin kendisinin cevap vermesidir. Kişinin kendisine verdiği cevapta kullanılan
yöntem; kişinin kendi düşüncelerini, duygularını,
bedenini ve çevresini gözlemlemesidir. Farkındalık, mantıksal uyanıklık sürecidir. Mantıksal uyanıklık
süreci ne kadar uzunsa kişi olguları o kadar sağlıklı
yargılar. Farkındalık; en kapsamlı tanımıyla yine kendi içerisinde saklıdır; farkındalık, farkında olmaktır.
Farkındalık; kişinin olguları kendi iç dünyasından
yargılamaya başlamasıdır. Kişinin en yakın olduğu
kendi benliğidir, bu durumdan dolayı öncelikle kendini keşfedip kendisine sorular sorması gerekir. Peki

51

Adana Eczacı Odası Bülteni

biz farkındalığın neresinde olduğumuzun farkında
mıyız? Tanımlarda yapılan şu anda ne yaşıyorum
sorusunu hiç cevapladık mı kendimizde? Mantıksal
uyanıklık sürecimiz ne derece aktif? Bulunduğumuz
anı hissedip, kendi iç dünyamıza ve çevremize bakabildik mi? Zihnin gözden çok daha derin görebildiğini fark edip, düşünce gücüyle nerelere ulaşabileceğimizi düşündük mü?
Bir insan ömrüne çok dersek; azı da insan ömrünün parçası, güne anlamlandırırsak, çoğu anlamak
için aza bakmak, günü anlamlandırmak gerekir.
Çoktaki yerimiz nedir, azda nasıl varoluyoruz, ya da
yok oluyoruz? Azlığın başlangıcına; en başa, gün
doğumuna bir bakalım...
Günün başlangıcı güneş, yeni bir başlangıcı,
umudu, yeniden doğuşu müjdeler. Düzen içindeki
döngüde bir kez daha doğarak günü başlatan güneş, ışığını dünyaya göndererek sessizliği geride bırakır, karanlığı aydınlığa çevirir. Böylece azlığın başlangıcı, çoğa gitme vakti bir kez daha başlamış olur.

• Farkında mısınız ?

Hep düşünmüşümdür evren bir düzen içerisinde
sürecini tamamlarken, biz insanlar sürecimizi nasıl tamamlıyoruz? Evren kadar kendi benliğimiz de
sonsuzluğu ifade ederken evrenden önce kendimizi
ne derece sorguluyoruz, kendimizi ne derece keşfedebiliyoruz ve düşüncelerimize, benliğimize ne derece yakınız? Herkesten önce biz kendimizle tanışabildik mi, yoksa hala bir yabancı mıyız kendimize?
Günün başlangıcına kurulu bir çalar saat sesi ile
başladığımız gerçeğini göz önünde
bulundurursak, zamana sıkıştırılmış bir düzende kaybolan
insanları görmek mümkündür ve oldum olası
bu durumu yadırgamışımdır. Saatin çalan sesiyle saatin
değilde bizlerin
kurulu olduğunu;
ne, neden niçin
diye sormaya vakit bile bulamazken hayata tutunma
çabasına itildiğimizi
hatta hayata tutunmak
durumunda bırakıldığımızı
düşünürüm her defasında. Yaşamın kanunlarını kim belirledi? Bu soruya birçok cevap olsa da cevaplardan belki de en
düşündürücü olanı, kendi kanunlarına, yasaklarına
mahkum olan; insan... Varoluş düşüncelerini genel
olarak göz önünde bulundurup insanlığın başlangıcından günümüze kadar gelirken insanın koyduğu
kanunların, yasakların ya da hayatın düzeni için şart
olarak nitelendirilen değerlerin insanın özgürlüğünü ne derece kısıtladığını bir çalar saat sesi ile bir
kez daha hatırlarım. Doğaya hayatta kalma kanunu
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olarak benimsetilen, zayıf olanın hayattan elendiği
güçlü olanın ise kazandığı ilkesini bir kez daha ispatlamak için gönüllü kobaylar olarak çabalarken
bulurum kendimizi çalar saatin sesinde.Saatin sesini
duyduk ve deneye devam...
Caddeler hala sessiz... Gökyüzündeki zorunlu
yerini almakla görevlendirilmiş güneş görevine
devam ederken, insanlar da zorunlu görevlerini
gerçekleştirmek için yavaş yavaş uyanmaya başlamakta. İş yerine, okula yetişmeye çalışan
insanlar sabahın sessizliğinde
hızlı hızlı adımlarla hareket
etmekte. Okula giden çocukları gördüğümde
uykulu gözlerin sorgudan çok uzakta
olup, okula neden
gittiğini bilmediğini ama gitmek
durumunda bırakıldığını düşünürüm. Kimse sormaz
isteğini ama gitmekle yükümlü kılar, kimse
de bu düzeni sorgulamaz. Nedenini bilmeden yapılan eylemler...
Tüm ömrü çalışmakla, üretmekle geçmiş,
emekli komşu amca da bir ömre değer biçilen iki
kuruş emekli aylığını alabilmek için bankadaki sırada yer edinmek amacıyla sabahın sessizliğinde
yolda…Sabahın sessizliğini; vicdanından önce belediyeleri görevini yerine getirmediği gerekçesiyle
suçlayan, söylene söylene kapı önünde bulduğu ekmeği yiyen kedileri kovarkenki söylemleriyle bayan
vicdan bozuyor. Araçlar geçiyor, insanlar geçiyor.
• Farkında mısınız ?

Evimizden uzaklaştıkça çokluktaki az oluveriyoruz.
Kalabalıkta kayboluyoruz, kimse kimseyi görmüyor.
Toplu halde koşturmacaya devam...
Yol boyunca iş yerinin kepengini kaldırıp iş yerini
açan esnaflar, düşünceli, üzgün, şaşkın, farklı farklı
yüz ifadeleriyle insanları incelerken yanan trafik işaretlerinden kırmızı... Üstü başı kirli, minik bir el ile
uzatılan mendilin ardından gelen tiz bir sesin ardından refleks ile kilitlenen kapılar. Çocuk nedir ? Çocuğa yüklenen anlam nedir ? Peki çocuğa verilen
tepki ? Çocuğu çocuk tanımından öteye taşıyan,
çocuktan korunma refleksi oluşturan çocuğun tanımının, yetişkinin düşüncesinin arasından sıyrılıp
çocuğa üzülen kalp ile refleks veren davranış arasında hangisi gerçek kimliğimiz? Gelişen teknoloji,
modern hayatlar kaybolan ruhlar... Çocuğun gözleri, radyodaki anons. Birkaç cümleye sığdırılmış patlayan bombalar, ölen insanlar, şiddete maruz kalan
kadınlar, gasp, hırsızlık... Ve ardından reklamlar.
Duyduk, unuttuk, unutturulduk... Zihnin gözden
iyi gördüğünü, kulaktan iyi duyduğunu fark edemedik. Yarının bugünden farksız olduğunu fark
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edemeden aynı senaryoyu defalarca yaşadığımızın
farkındalığının çok ötesinde yaşadık. Yaşamın tekrarının olmadığını; bugün kurulmuş insanlar olarak
dünün tekrarını yaşarken ayrıcalığımızın kalp, vicdan ve de beyin olduğunu unuttuk. Yürüdüğümüz
yolun nerden gelip nereye gittiğini bilmeden o
yolda yürüdüğümüzün, o yolda geride kimleri bıraktığımızı, yanımızda kimlerin olduğunu, o yoldaki
ayak izlerinin kimlere ait olduğunu sorgulamadığımızın, koskocaman gökyüzünün hala var olduğunun, yolun ucundaki gökyüzünün hala renklerinin
aynı olduğunun bu renklerde siyah ve beyaza yer
olmadığının, siyaha siyah derken siyahın doğuştan
yüklenen öfkenin kinin neresinde olduğunu, beyaza beyaz derken beyazlığı hak edecek masumiyet
derecesini sorgulamadan kabul ettiğimizin farkında
mısınız?
Ne, neden, niçin... Bilmem azdan çok anlar 		
mısınız? Ve son bir soru; farkında olduklarımızın
ne kadar da az olduğunun farkında mısınız?
Farkındalıkla...

• Farkında mısınız ?

Ecz. Zeynep BİÇER

Karacaoğlan / Sevdanın Şairi
17.yy

Avrupa rönesansı; sanatta ve bilimde devrimi
yaşamaktadır.
Teleskop icat edilmiş,ilk gazete basılmış,
Newton ilk bilim kitabını yazmıştır.
Shakespeare, Cervantes, Moliere, Bach
eserleriyle tarihe geçmeye başlamışlardır artık.
Yine 17.yy'da Osmanlı Devleti ise
duraklama dönemine girmiştir.
Sadece birkaç bilim kitabı yazılmış.
Divan şiirinde Nef ’i Nabi, Nedim gibi
ustalar yetişmiş.
Osmanlı arşivleri kayıtları güçlüdür.
Her sene ölen devlet adamları, bilginler vb.
kayıt edilirken, divan şairleri ve şiirleri de ihmal
edilmemiş, sanat tarihçilerine de ışık tutmuştur.
Ama sadece saray ve saraya yakın şairler için tutulmuştur bu kayıtlar.
Ne yazık ki ünü ve sevgisi bütün Anadolu'yu tutan halk şairlerinin, örneğin
koskoca Yunus Emre’nin (13.yy), Pir Sultan Abdal’ın (16.yy), ve biraz önce
sözünü ettiğimiz, batının rönesansı yaşadığı 17.yy'da Anadolu’nun en önemli
halk ozanı Karacaoğlan’ın kayıtları bu arşivlerde yoktur.
İşte bu yüzden Karacaoğlan’ın da ne zaman nerede doğup öldüğü, nerelerde
yaşadığı tam olarak bilinmez.
Ama öyle sevilmiş öyle dilden dile kulaktan kulağa yayılmıştır ki şiirleri, adeta
bir halk kahramanı olmuştur o da...
Ne divan, ne de tekke şiirinden etkilenmemiş, yani ne Farsça ne Arapça
kullanmış, şiirlerini hep Türkçe söylemiş.
Dediğimiz gibi kayıtlarda nerede doğduğu yazmaz ama şu şiir onun asıl
memleketinin bilgisini bize verir:
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• Şiir Sayfası

Gurbetlerde geçmiş bir ömürdür onunkisi.
Ama dönüp dönüp bülbülüne, sümbülüne,
sarp kayalarına, çimenine, telli turnalarına, ala gözlü dilberlerine sevdalandığı
Toroslar’ından ayrılamamıştır tümden.

Kozan Dağı'ndan neslimiz
Arı Türkmendir soyumuz
Varsaktır durağımız
Gurbet elde yar eğler bizi

Bir yiğit gurbete gitse

*****

Gör başına neler gelir

Çukurova’nın en büyük yazarıYaşar Kemal, "Karacaoğlan Efsanesi" adlı hikayesinde Karacaoğlan’ın sazının, sözünün
gücünü şöyle anlatır:

Merdin silahı andıkça
Yaş gözüne dolar gelir
Bağrıma basarım taşlar

“Oba toplanmıştı. Birikip halka olmuşlardı.
Kalabalık bir duruyor, hiç mi hiç ses çıkmıyordu. Taş gibi. O söyledikçe halka olmuş
kadınlarda bir sallanma... Bir ah, bir of...
Etrafta çıtırtı bile yok. Dağlar, ovalar yankılanıyor. Yalnız bir ses... Ortalığı dolduruyor...Söyleyenin yüzü utangaç. Bir zaman
sonra kendisini unutup ta asıl dünyasına
girdiği zaman yüzü değişti. Obada kim
varsa, hasta, yatalak, çocuk,halkaya katılmak için çadırdan fırladı... Halka büyüdü.
Halka dondu kaldı. Dağlardan çobanlar
sürüsünü bırakıp geldi. Dağlardan kurtlar, kuşlar geldi. Dağlar bile ayağa kalkıp,
dağlar taşlar bile yola düşüp yürüyecekti o
türküyü söylerken.

Akıttım gözümden yaşlar
Yavrusun aldıran kuşlar
Yuvasına döner gelir

Toroslara baharın gelmesi böyle mi güzel
anlatılır!..
Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini kovarken
Cennet dense sana yakışır dağlar

Aşam dedim karlı dağlar başından

Rüzgar eser dallarınız atışır

Yüce dağlar koç yiğide dağ m'olur

Kuşlarınız birbiriyle ötüşür

Ağır bedenlerim sızılar yaram

Ören yerler bu bayramdan pek üşür

Bu yarayı çeken yiğit sağ m'olur

Sümbül niçin yaslı bakışır dağlar
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• Şiir Sayfası
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• Şiir Sayfası

isveç
2015 yazı önce Haziran’da Kuzey İtalya,
Ağustos'ta Almanya derken yeni bir seyahat için
rotamız bu kez İsveç’ti.
Ecz. Mete ANDIRIN
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• İsveç

2015 yazı bizler için hareketli geçmişti,önce Haziran’da Kuzey İtalya, Ağustos'ta Almanya derken yeni
bir seyahat için rotamız bu kez İsveç’ti. Eşimin de
benim de hiç gitmediğimiz bir ülke ararken uygun
ötesi denebilecek bir fiyata Pegasus’tan bilet bulunca, "vizemiz de var fırsat bu fırsat" diyerek tuttuk
Stockholm’ün yolunu.
Tarih 1 Ekim 2015 ve tahmin edeceğiniz üzere oldukça serin bir hava karşıladı bizi Arlanda Havalima-
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nı'nda. Hele ki Adana halen yaz havasında iken ve
tişörtler ile gezerken buz gibi hava ile karşılaşınca
ne olduğumuzu şaşırdık bile denebilir. Stockholm’e
seyahat edecekler için öncelikle belirtelim; bizim
standartlarımıza göre oldukça pahalı bir şehir, tabi
bunda kişi başına düşen milli gelirin 38 bin doların
üstünde olmasının da büyük bir etkisi var. Bu pahalı
olma durumu havalimanına inmeniz ile sizleri karşılıyor. Şehir merkezine gitmeniz için birkaç seçeneğiniz var, bunların en kolayı özel bir şirkete ait olan
• İsveç

Arlanda Express, havalimanından direkt trene atlayıp merkeze ulaşıyorsunuz, 25 dk süren bu kısa yolculuk tek yön için kişi başı 120 tl’cik. Şehre ulaştıktan
sonra ise, bizim gibi şehirde 3 gün geçirecekler için
72 saat metro, tramvay, otobüs ve vapurlarda geçerli olan Stockholm Kart’ı 75 tl gibi bir bedelle almak
mümkün, tek yön herhangi bir vasıta bileti 8 tl dersek bu biletin oldukça makul bir rakam olduğu ortaya çıkar sanırım. Merkez istasyonda indikten sonra

59

Adana Eczacı Odası Bülteni

otelimizin bulunduğu Slussen bölgesine yerleşiyoruz. Slussen bölgesi hem merkezi, hem sakin, hem
de restoranların, pubların oldukça yoğun olduğu ve
eski şehir diye geçen Gamla Stan’a yürüme mesafesinde oldukça hoş bir bölge. Konaklamayı düşünenler için ise Hilton Stockholm Slussen mükemmel bir
tercih, hem kahvaltısı ve servisi harika, hem konumu
çok güzel ve denize sıfır, pencerenizden panoramik
bir Stockholm manzarası izleyebiliyorsunuz.

• İsveç

Şehir malumunuz oldukça kuzeyde olduğu için
yılın bu döneminde hava erken kararmakta, otelimize yerleşip eşyaları boşalttık derken hava kararmaya
başlıyor. Gün batımında Baltık Denizi kızıla boyanıyor ve tabi ben de bu fırsatı kaçırmayıp hemen
fotoğraflar çekiyorum. Hemen otelin yanıbaşındaki
köprüden geçerek Gamla Stan‘a doğru yürüyoruz.
Gamla Stan için aslına bakarsanız paralel 4-5 uzun
sokaktan oluşan bir bölge desek yalan olmaz, bir
nevi bizim Sultanahmet’i andırıyor, sağlı sollu kafe
ve dükkanlar, arnavut kaldırımlı sokakları ile gezmeye değer bir bölge. Yarım saat kadar bölgeyi gezdikten sonra yemek yemek üzere Slussen bölgesinde
bulunan bir restorana geçiyoruz. Menüsünde oldukça fazla çeşit bira bulunduran mekanı İsveçliler
deyim yerindeyse tıka basa doldurmuş, bulabildiğimiz ufacık bir masaya sıkışarak siparişlerimizi veriyoruz. İsveç kendine özgü geniş mutfak kültürü olan
ülke değil ve bu restoranlardaki menülere de yansıyor. Daha çok İsveç köftesi ve somon üzerine kurulu
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bir mutfakları var. Somonu farklı soslar ile süsleyip
sunuyorlar, kendi yaptıkları onlarca çeşit bira ile tanınan mekanda yemeğimizi yiyip biralarımızı yudumladıktan sonra otelimize geçiyoruz.
İsveç’teki 2. günümüze erken kalkarak başlıyoruz,
otelde kahvaltımızı aldıktan sonra ilk durağımız bir
önceki akşam detaylıca gezemediğimiz Gamla Stan
oluyor. Gamla Stan’da ara sokaklara, eskici dükkanlarına, plakçılara bakarak epeyce vakit geçirdikten
sonra aynı bölgede tepede bulunan Royal Palace’a
(Kraliyet Sarayı) geçiyoruz. Burası adından da anlaşılacağı üzere İsveç kraliyet ailesinin ikametgahı
ve burasının bazı bölümlerini belli bir giriş ücreti
karşılığında rehberler eşliğinde gezebiliyorsunuz.
Bugünkü planlarımızdan birisi de yemyeşil devasa
bir park olan Djurgarden’a gitmek. Saray’dan sahile
inince kısa bir yürüyüş mesafesinde vapur istasyonuna ulaşabilirsiniz, yarım saatte bir kalkan ve ülkemizdeki Beşiktaş-Üsküdar motorundan da ufak bu
taşıtlarla 15-20 dk süren bir yolculuktan sonra Djur• İsveç

garden’a ulaşabilirsiniz. Vapurdan indiğiniz bölgede, yazları açık olup kışın hava soğuyunca kapanan
Gröna Lund isimli büyük bir eğlence parkı bulunmakta. Yazın giderseniz güzel olduğunu söylüyorlar,
değerlendirebilirsiniz. İskeleden 15 dk’lık bir yürüyüş ile Djurgarden’a ulaşabiliyorsunuz, ayrıca otobüs ve tramvay da mevcut ama biz hava da güneşli
olunca yürümeyi tercih ediyoruz.
Djurgarden yürüyüş ve koşu parkurları, restoranlar, hayvanat bahçesi, bisiklet parkurları gibi bölümlerden oluşuyor. Zaten Stockholm’de gezerken
dikkatinizi çekecek şeylerden birisi insanların hep fit
olması ve sürekli bir şekilde spor yapmaları. Her an
karşınıza soğuk havada koşan birileri çıkıyor. Zaten
şehirde ana ulaşım araçlarından birisi bisiklet ve herkes bisiklet ile gideceği yere ulaşmaya çalışıyor. Park
içerisinde de insanlar deniz kenarında koşularını yapıp bisiklete biniyorlar. Yemyeşil bir orman içerisinde insana huzur veren bir yer Djurgarden. Gitmenizi
tavsiye ediyoruz. Oradan çıktıktan sonra istikamet
Abba Müzesi, e İsveç’e gelmişken tabi ki akla gelen
şeylerin başında Abba geliyor. Grubun konserlerin-
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de giydiği kıyafetler, albüm kayıtları, hediyelik eşyalar, plakları ilginizi çekiyorsa Gröna Lund’un hemen
yanındaki Abba Müzesi'ne gidebilirsiniz.
Abba Müzesi'nden sonra dönüşe geçip vapura
atlayarak geldiğimiz iskeleye dönüyoruz. Öğlen saati gelmiş ve acıktığımız için daha önceden de internet üzerinden araştırdığımız Ostermalm Saluhall’e
gitmek için metroya biniyoruz, burası için bir nevi
kapalı yemek pazarı da denebilir. Yan yana dizilmiş
lokantalar, şarküteriler, balıkçılar, meyve sebze satanlar ile güzel bir pasaj. Burada İsveç’in meşhur balık çorbasından içip somon yiyoruz. Çorbanın içinde
aklınıza gelen 7-8 çeşit balık eti, karides, midye vb.
bulunmakta, resmen denizi içiyorsunuz da denebilir. Bu çorbayı oldukça beğendiğimi de söylemeden
geçemeyeceğim. Saluhall çıkışı İsveç’in ünlü buz
barına gitmek için Nordic C otel’e gidiyoruz. Aslı kuzey İsveç’te olan ve her yıl yazın eriyip kışın yeniden
yapılan buz otelin meşhur barı bu otelin içerisinde
biraz da turistik olarak bir şube açmış. -17 derecede içkinizi yudumlamak değişik bir deneyim tabi
ama 10 dakikadan uzun da kalmak pek olası değil

• İsveç

çünkü burnunuzu, parmaklarınızı hissetmemeye
başlıyorsunuz. Çisil’in buz barda içki içme hayalini
gerçekleştiriyoruz ve kendimizi 10 derecelik havaya
atarak komik gelebilir ama ısınıyoruz. Çıkışta özellikle her pastanede gördüğümüz ve yenilmesi tavsiye
edilen Kanelbulle’lerden alıyoruz. Tarçınlı, üzeri şekerleme dolu bir hamur diye tasvir edilebilecek bu
ürün için "olsa da olur olmasa da olur" denilebilir,
tabi ki bizim hamur tatlılarımız ile baş edemez.
Stockholm’ün her ne kadar Moskova metro istasyonları kadar ünlü olmasa da çok farklı ve gezmeye değer metro istasyonları var. Her birisi modern
sanat eseri olarak nitelendirilebilecek bu istasyonlar
metro haritasında mavi renkli hat üzerinde bulunmakta ve biz de Solna central istasyonuna kadar
bu hat üzerinde bulunan her durakta inerek istasyonları geziyoruz, farklı bir deneyim olacaktır. Bizim
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için oldukça yorucu bir gün olmasına rağmen cumartesi akşamını erken sonlandırma niyetimiz yok.
Yemek yediğimiz restorana çok yakın olan Stampen
Jazz Pub’a geçip müthiş bir gruptan çok başarılı bir
caz performansı izliyoruz. Stampen gezi sitelerinde
de oldukça sözü geçen çok güzel bir caz bar. Biz
de gittik gördük eğlendik. Stockholm’e gittiyseniz
Stampen’i muhakkak ziyaret edin. Yaklaşık 2 saat
orada kalıp, dans edip içkilerimizi içip sallana sallana otelimize dönüyoruz, bugün de böylece bitiyor.
Ve İsveç’te gezebileceğimiz son günümüz, çünkü
uçak ertesi gün öğlen kalkıyor. Kahvaltımızı otelde
aldıktan sonra Slussen bölgesinde otelimize de çok
yakın olan Gondolen’e geçiyoruz, aslında çok da
esprisi olan bir yer değil fakat çoğu turistik rehberde
manzarası için tavsiye edilen bu restorana, gitmişken panoramik Stockholm manzarası görmek ve
şehri fotoğraflamak isterseniz uğramanızda fayda
var. Sahilde yer alan bir apartmanın çatı katındaki
bir restoran aslında Gondolen. İster manzaralı bir
şekilde alt katta yemeğinizi yiyorsunuz, isterseniz de
üst katından şehre şöyle bir kuş bakışı bakınıp geçiyorsunuz. Biz de 10 dk bakma ve fotoğraf molasının
ardından Avrupa’nın en büyük fotoğraf ve fotoğrafçılık müzesi olan Fotografiska’ya doğru yürümeye
başlıyoruz. Bilmediğimiz ara sokaklara dalmak, bazen boş boş dolanmak yurtdışı seyahatlerimizde sık
sık yaptığımız birşey ve burada da aynı şekilde Fotografiska’ya yolumuzu uzata uzata, yukarıdan şehre bakan yollardan manzaraya baka baka iniyoruz.
Sürekli farklı sergilerin olduğu, fotoğrafa ilgi duyan
birisinin mutlaka ziyaret etmesi gereken, yaşayan
bir yapı burası. İçerde fotoğraf sanatının en başarılı
eserlerini barındıran pek çok sergiyi uzun uzun geziyoruz. Hani klasik bir laf vardır "zaman nasıl geçti
anlamadım" diye, cidden burada insan farkına varamadan saatlerini harcayabiliyor. Yaklaşık 3-4 saatlik
bir fotoğraf turundan sonra denize sıfır bu müthiş

• İsveç

doğru yol almaya başlıyoruz. Pek çok gezginin de
söylediği gibi burası şehrin en güzel manzaralarından birisine sahip bir tepe ve burada günbatımı izlemek de olmazsa olmazlardan.

müzeden ayrılıyoruz ve yine deniz kıyısında bir başka güzel binaya doğru yol alıyoruz.Yıllar boyu nobel
ödüllerinin verildiği Stockholm belediye binası yüksek kulesi ve güzel mimarisi ile turistlerin de uğrak
noktası. Tam 8 milyon kırmızı tuğla kullanılarak 1923
yılında yapımı tamamlanan, 106 metrelik dev bir
kuleye sahip, duvarlarını saran sarı ve kızıl yapraklı
sarmaşıkları ile çok güzel bir bina burası. Bahçesinde elinde şarabı ile demlenenler, fotoğraf çektiren
gelin-damat ve sağdıçlar, karşısındaki old town
manzarasına bakarak keyif çatanlar ile belediye binası (city hall) da muhakkak görülmesi gerekenler
listesine eklenmeli. Saatler geçtikçe tabi günün yorgunluğu üstümüze çöküyor ve biz de şehirle ilgili
notlarda pek sıklıkla bahsedilen Monteliusvagen’e
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Monteliusvagen’a vardığımızda beklediğimiz
üzere oldukça çok turist burada gün batımını beklemekte, tripodlar kurulmuş, mevziler alınmış, selfie için en iyi pozisyonlar kapılmış durumda. Bizler
de fotoğraflarımızı çekip şarabımızı açıyoruz ve
gün batarken meşhur Fabrique Pastanesi'nden aldığımız Fransız peynirli, kuru domatesli ve rokalı
sandviçlerimizi şarap eşliğinde mideye indiriyoruz.
Gerçekten 180 dereceye yakın bir şehir manzarasına sahip bu tepeye fırsat bulursanız mutlaka ama
mutlaka gidin. Güneşi batırınca biz de otelin yolunu
tutuyoruz, e ayaklar sabahtan beri dışarıda olunca
şişmiş haklı olarak. 1-2 saatlik dinlenmeden sonra
akşam yemeği için otelimize yakın olan bir lokantada akşam yemeğimizi yedikten sonra Stockholm’un
en hareketli caddesi Götgatan’a geçiyoruz. Capcanlı bu cadde boyunca pub, bar ve lokantalar bulunmakta. Sojo isimli mekana oturup İsveç biralarının
tadına bakıyoruz. Oradan sonra da Gamla Stan’da
bulunan publardan birisine oturup tekrar yerel biralardan içip son gecemizi de sonlandırıyoruz.

• İsveç

Otelimize çakırkeyif dönerken soğuk bir Ekim ayında yaptığımız bu geziden aldığımız keyif ile mutluyuz.
Ertesi sabah uçağımız ile İsveç’ten ayrılırken aklımızda kalanlar; sürekli surette spor yapan, fit ve gayet düzgün
aksanlı İngilizce konuşan sarışın ve güzel insanlar, fiyatları ile oldukça cep zorlayan, kısıtlı mutfağına rağmen
yemekleri yine de güzel olan, yeşille içiçe ve hayatın sakin aktığı, soğuk ve güzel şehir Stockholm oluyor.

YAPMADAN DÖNME
• Gamla Stan’da uzun uzun farklı dükkanlarda vakit geçirmeden
• Djurgarden’da bisiklete binip müthiş ormanın içinde ciğerlerine oksijen çekmeden
• Abba Müzesi'ne gitmeden
• Ostermam Saluhall’de İsveç yemek kültürü gurme turu yapmadan
• Ice barda -17 derecede buzdan bardaklar ile içki içmeden
• Monteliusvagen’ da panoramik Stokholm manzarası ile
gün batımını izlemeden
• Fütüristik metro istasyonlarını görmeden
• Fotografiska Müzesi'ni gezmeden
• Royal Palace ve City Hall’e gitmeden

YEMEDEN, İÇMEDEN DÖNME
• Somon
• İsveç köfte ( Köttbullar)
• Balık çorbası
• Kanelbulle
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• İsveç

Faaliyetlerimiz

13 Ağustos 2015
Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN Ankara’da Türk Eczacıları Birliği’nde SGK komisyonu toplantısına katıldı.

20 Eylül 2015 tarihinde yapılan seçimlerin sonucunda kurulların görev dağılımı ve Büyük Kongre Delegelerimiz aşağıda yer
almaktadır.

16 Eylül 2015
Eğitim komisyonumuz ve Güney Ecza Koop işbirliği ile eczacılarımıza ve teknisyenlerimize yönelik “MULTİVİTAMİNLİ OMEGA 3
ve OMEGA 3” konulu iki ayrı oturumda eğitim düzenlendi.

22 Eylül 2015

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Ekspres Gazetesi'nden Hatice ÇATALYÜREK, Oda Başkanımız Ecz.
Ersun ÖZKAN ile “ Doğu ve Güneydoğu’da sokağa çıkma yasağı
nedeniyle, vatandaşların temel yaşamsal ihtiyaçlara ve sağlık
hizmetlerine ulaşmak konusunda büyük güçlüklerle karşı karşıya kalması” hakkında röportaj yaptı.

BAŞKAN

ECZ. ERSUN ÖZKAN

GENEL SEKRETER

ECZ. ÖMÜR MÜRSEL YALBUZDAĞ

SAYMAN

ECZ. SÜHENDAN TOKSÖZ

ÜYE

ECZ. ERDEM KIZILTEPE

ÜYE

ECZ. SERDAR ÜNSAL

ÜYE

ECZ. AHMET GÖKHAN ÖNAL

ÜYE

ECZ. ZUHAL SEHER DEMİR

19 - 20 Eylül 2015

DENETLEME KURULU (ASİL)

Adana Eczacı Odası 2014-2015 yılı Olağan Seçimli Genel Kurul’u Adana Seyhan Oteli’nde gerçekleşti. Kongrenin Divan
Başkanlığına Ecz. Alev ERSAN, 2.Başkanlığa M. Muhittin ZEYNELOĞLU, Yazman olarak Ecz. Yelda ERTÜRK ve Ecz. Zehra KALENDER seçildiler.

BAŞKAN

ECZ. ÖMER ÖZKARDEŞLER

ÜYE

ECZ. BETÜL TAŞTEPE

ÜYE

ECZ. MEHMET SERKAN KILINÇ

HAYSİYET DİVANI (ASİL)
BAŞKAN

ECZ. NEJLA YILDIZ

II. BAŞKAN

ECZ. MUHAMMET ALPER HENDEK

RAPORTÖR

ECZ. GÜLEN ÖZEL KAYA

ÜYE

ECZ. FATİH BERKTAŞ

ÜYE

ECZ. TUBA ULULAR DEVECİ

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ (ASİL)
ECZ. ERSUN ÖZKAN
ECZ. ÖMÜR MÜRSEL YALBUZDAĞ
ECZ. ERDOĞAN ÇOLAK
ECZ. ALİ ÇEVRİM
ECZ. FAHRİ MERT
ECZ. HAKAN ÇELİK
ECZ. AYŞE KÜÇÜKOSMANOĞLU
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30 Eylül 2015

07 Ekim 2015

11 Bölge Eczacı Odası olarak (Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Karaman, Adıyaman,
Nevşehir, Niğde Eczacı Odaları) Adana Eczacı Odası ev sahipliğinde bu yıl 4.sünü düzenleyeceğimiz Güneyde Eczacılık Buluşmasını görüşmek üzere Odamızda toplantı yapıldı.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan erken seçimlerle ilgili
CHP Adana milletvekili adayı Oda eski başkanımız Sayın Ecz.
Burhanettin BULUT, Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Görüşmede ilaç, eczacılık ve sağlık alanında yaşanan gelişmeler ile
yaklaşan erken seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

06 Ekim 2015

08 Ekim 2015

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulumuza nezaket ziyaretinde bulundu.

Meslektaşlarımızdan oluşan Hayat Işığı Derneği Yönetim Kurulu Odamızı ziyaret etti.

06 Ekim 2015
Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Harun KIZILAY Odamız,
Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Değerli misafirlerimizin isimleri: TEB Merkez Heyeti Üyeleri; Aynur YILDIZ, Ecz.R.Ziya ÖRMECİ, Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU, TEB Denetleme Kurulu Üyesi;
Uzm.Ecz.M.Hakan AKCAN,Antalya Eczacı Odası Başkanı Ecz.
Kerem ZABUN, Edirne Eczacı Odası Başkanı Ecz.Cenk KESKİN,
Isparta Eczacı Odası Başkanı Ecz.Saygın GERGİN.

21 Ekim 2015
28 Şubat 2015 tarihinde düzenlediğimiz Çalıştayla ilgili değerlendirme, sonuç ve rapor hazırlanmak üzere Riva Reşatbey
Otelde Çalıştay toplantısı düzenlendi.
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27 Ekim 2015

11 Kasım 2015

Yönetim Kurulumuz Kozan İlçe Temsilciğimizde toplantı yaptı.
Toplantıda; Oda seçimleri, SGK Protokolü, Suriye Mülteci Protokolü, TEB seçimleri konularında bilgi verildi.

Adana Eczacı Odası ve Exeltis İlaç işbirliği ile Ürün Yöneticisi
Betül KARA tarafından Adana Eczacı Odası Konferans Salonu’nda “KİŞİYE ÖZEL ORAL KONTRASEPTİF KULLANIMI” konulu eğitim
düzenlendi.

29 Ekim 2015
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Seyhan
Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşüne Tüm
Akademik Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte
Odamızda katıldı.

04 Kasım 2015
Genel Sekreterimiz Ecz.Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent’te
sağlık konulu programa katıldı.

10 Kasım 2015
Yönetim Kurulumuz görevlerine yeni atanan Denetçi Eczacılarımızla toplantı yaptı.

10 Kasım 2015
Yönetim Kurulu olarak Ceyhan İlçesindeki meslektaşlarımızla son
gelişmelerle ilgili Ceyhan İlçe temsilciliğimizde toplantı yapıldı.
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14 Kasım 2015
TEB Eczacılık Akademisi tarafından Odamız Akademi Salonunda
Eğitmen Ecz. Taner DÖVEN’in sunumuyla “ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ
YÖNETİMİ” konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde; “Hasta İlişkilerinde Etkili İletişim Teknikleri, Hasta Memnuniyetinde Hassas Değerler, Profesyonel Davranış Becerileri,·Zor Hastalarla Başa Çıkma
Yöntemleri, Duygu Yönetimi, İletişim’de Beden Dili ile Duygusal
Zeka ve Etkin Kullanımı” gibi konu başlıkları anlatıldı.

• Faaliyetlerimiz

17 Kasım 2015

20 Kasım 2015

23-24 Ocak 2016 tarihlerinde Adana Eczacı Odası ev sahipliğinde Adana Sheraton Oteli'nde yapılacak olan 4. Güneyde Eczacılık buluşması ile ilgili olarak İlaç Firmalarının yöneticileri ve
temsilcileriyle toplantı yapıldı.

Türk Eczacıları Birliği seçimleriyle ilgili Genişletilmiş Kurul Toplantısı yapıldı.

23 Kasım 2015
SGK Adana İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Dr.Hasan DOĞAN ve Merkez Müdür Yardımcısı Ecz.Belma
DEMİR Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

26 Kasım 2015
Yönetim Kurulumuz görevlerine yeni atanan Bölge Temsilci ve
Yardımcıları ile toplantı yaptı.

18 Kasım 2015
Adana Eczacı Odası ve Astra Zeneca İşbirliği ile Bölgesel Medikal Yöneticisi Dr. Ersay SAYGILI tarafından Adana Eczacı Odası
Konferans Salonunda “TURBUHALER CİHAZ TEKNOLOJİSİ VE
TURBUHALER DOĞRU KULLANIMI” konulu eğitim düzenlendi.
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05 Aralık 2015

22 Aralık 2015

Yönetim Kurulumuz ve Büyük Kongre Delegelerimiz; 3-4-5
Aralık tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Türk Eczacıları Birliği
40.Olağan Büyük Kongre’sine ve 6 Aralık 2015 tarihinde yapılan Kurulların seçimlerine katıldılar.

Yönetim Kurulumuz Kamu ve Hastane Eczacıları ile toplantı yaptı.

07 Aralık 2015
Yönetim Kurulumuz; Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gören Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı hastaların hastane eczanesinde bulunmayan ilaç
ve serum gereksinimlerinin eczanelerden temini ile ilgili Başhekim Uzm.Dr.Sinan ÖZLER’i ziyaret etti.

09 Aralık 2015
Odamız Ecz. Ali Aysan Konferans Salonunda Prof.Dr. Şükrü
UĞUZ’un sunumu ile “ KADIN -ERKEK BEYNİ” konulu eğitim düzenlendi.

29 Aralık 2015
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Adana Vali
Yardımcısı Sayın İsmail Hakkı ERTAŞ başkanlığında düzenlenen
İl Verem Kontrol Kurulu toplantısına Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.
Mürsel YALBUZDAĞ katıldı.

06 Ocak 2016
Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN ve Saymanımız Ecz. Sühendan TOKSÖZ; Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hastanesinde yatan hastalara ait reçetelerin tevzi protokolü
için Başhekim Uzm. Dr. Sinan ÖZLER’i ziyaret ettiler.

06 Ocak 2016
Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Gökhan ÖNAL SGK Teftiş Kurulu
Başkanlığı tarafından Seyhan Oteli'nde düzenlenen KIT-UP II
Projesi kapsamında hazırlanan işveren rehberlerinin tanıtımı
ve dağıtımı ile ilgili toplantıya katıldı.

07 Ocak 2016
Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Üyemiz
Ecz. Erdem KIZILTEPE; Türk Eczacıları Birliği 40.Olağan Büyük
Kongresi sonucu göreve yeniden seçilen T.E.B Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK ve yeni oluşan Merkez Heyetimizi ziyaret etti.

12 Ocak 2016
Yönetim Kurulumuz İmamoğlu İlçesinde bulunan meslektaşlarımız ile toplantı yaptılar.

27 Ocak 2016
Oda Başkanımız Ecz.Ersun ÖZKAN Türk Eczacıları Birliği'nde düzenlenen SGK Protokolü Komisyonu toplantısına katıldı.
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23-24 Ocak 2016
Adana Sheraton Otel’inde 4.Güneyde Eczacılık Buluşması etkinliği gerçekleşti.
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