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Umutlu bir yaklaşımdır; yeni bir yıla girerken sıkıntıları eski yılda 
bırakacağımıza inanmak isteriz. "Mutlu yıllar" dileriz birbirimize, "Yeni yıl 
güzellikler getirsin", "Kutlu olsun" deriz, yüzlerimiz umutlu  gülümsemelerle 
dolar. O gecenin en büyük hediye paketi yepyeni bir yıldır.

Öte yandan çoğumuzun içinden yıllardır şu cümleler geçmiyor mu? 
"Bakalım bu yıl neler olacak, daha kötü gelmese, bakalım görelim, iyi diyelim 
de iyi olsun" vb... Eskisinden daha iyi gelmemiş yeni yıllardaki gibi.

Çünkü çoktandır "Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan memleket"imize 
iyi yıllar gelmiyor. Tehditler, terör, gerici akımlar ve savaşların toz dumanında 
önümüzü görememenin tedirginliğiyle yaşıyoruz. Dümen başındakilerin 
hiç güven vermediği gemimizde yalpalıyoruz, deniz tutuyor kimi zaman , 
plasebo haplar veriyorlar, yutuyoruz. Gemilere yol gösteren kutup yıldızı gibi 
pusulamız olması gereken ilkelerimizi hatırlamak gerek; sağduyu, doğruluk, 
mantık, tarih bilinci, bilimsellik, tutarlılık, birlikte davranma ve ülke sevgisi 
gibi... Bunlar yoksa eğer, aklımıza ve geleceğimize sahip olmak bir mucizeye 
kalacaktır.

Ama yenilgiler zaferlerden daha öğreticidir ve artık yıllar nasıl iyi 
gelebilir sorusunu 2018 'de samimiyetle soralım, tartışalım. Yeni yıla bunu 
borçlanalım ve o zaman umutlanarak diyebilelim ki... Yeni yılınız kutlu olsun, 
umutlu olsun !

Adana Eczacı Odası
Yayın Komisyonu
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Değerli Meslektaşlarım,

Teknolojinin ilerlemesiyle yaşamın her alanında 
‘’duyarsızlaşma’’ kendini gösteriyor.

 Gün içinde koştura koştura yaşıyor, öğünlerimizi atış-
tırarak geçiriyor, sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. 
Günümüzü telefonumuz, bilgisayarımız ve işimiz arasın-
da yaşıyoruz. Bu yoğunluğun arasında durup başımıza 
gelenleri, hayatın bize verdiklerini düşünmeye, içselleştir-
meye, hissetmeye vakit ayıramıyoruz. Kişisel duyarsızlaş-
ma bu noktada başlıyor.

Ailemizle, arkadaşlarımızla çok az iletişime geçiyo-
ruz. Yüz yüze görüşmek şöyle dursun; birbirimizi ara-
mıyor,vaktimiz varsa sosyal medya veya mesajla ha-
berleşiyoruz. Mesaj en iyi çözüm diye düşünüyoruz; 
müsait olunca okunur, herkes çok yoğun...         

Böyle açıklamalarla sosyal duyarsızlaşmayı   
     normalleştiriyoruz.

Elektronik uygulamalar ve iş yoğunluğu hattında 
yalnızlaşmış bireyler  olarak etrafımızda yaşanan siyasi, 
ideolojik, sosyolojik gelişmeleri takip edemiyoruz. Ge-
rek medyanın bilinçli bilinçsiz manipülatif paylaşımla-
rı, gerekse ülkemizde olduğu gibi biri bitmeden öteki 
başlayan kötü, acı olayların art arda yaşanması netice-
sinde toplumsal gelişmelere birbirinin aynısı gözüyle 
bakar hale geliyor, tepki veremiyor, toplumsal duyar-
sızlaşmayı derinden yaşıyoruz.

Bilişim çağının hızlandırdığı bu sosyokültürel başka-
laşım; yaşamın her alanını etkilediği gibi meslek hayatı-
mızda da kendini göstermektedir.

Sağlık sektöründeki değişim sağlığa dair verilerin 
elektronik ortama aktarılmasıyla iyice hızlanmıştır.

Eczacılık mesleğinde mevzuat, uygulamalar, kurum 
nezdinde geri ödeme gibi konularda birbirinin ardı sıra 
devam eden değişiklikler yaşanmaktadır.Değişimin kor-
kutucu hızı, güncellemelerden henüz birini algılayama-
mışken diğerinin gerçekleşmesine mahal vermektedir. Bu 
şekilde gerçekleştirilen algı yönetimi eczacı tabanı olarak 
aleyhimize olan hususları kabullenmesek de tepkimizi 
önlemeye veya ertelemeye yönelik bir yöntemdir.

Son dönemde eczacılık mesleğinin gündeminde 
yer tutan konuları şöyle sıralayabiliriz : 

- 6308 sayılı kanunla EYS ve puanla eczane açma 
sistemi, ikinci eczacılık ve yardımcı eczacılık kavramla-
rı mesleğimize kazandırılmış ve mevzuata eklenmiştir. 
6308 sayılı kanun kapsamına giren eczacılık öğrenci-
lerinin yardımcı eczacılık yapma zamanı yaklaşmasına 
rağmen bu konunun ayrıntıları hala netleşmemiştir. Bu 
hususta TİTCK’nın kılavuz yayınlaması bekleniyor olsa da 
"asgari ücretin bir buçuk katından az olamayacağı" be-
lirtilen yardımcı eczacı ücretinin eczanelere getireceği 
mali yükün nasıl finanse edileceğine dair TEB tarafından 
yapılmış herhangi bir çalışma henüz mevcut değildir.

Mesleğimizle ilgili yaşadığımız gelişmelerin ortak 
bir özelliği bulunmaktadır. O da sorunlarımızın 
yerel olarak çözülemeyeceği, merkezden yapılacak 
düzenlemelerle sonuç elde edilebileceği gerçeğidir.

Ecz. Betül TAŞTEPE
4. Bölge  Adana Eczacı Odası Denetleme Kurulu Üyesi
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- Artan eczacılık fakültelerinden mezun olacak öğren-
cilerin istihdamı önemli problemlerimizden biri. Öyle ki 
eczacılık mesleğinin geleceğini kendi istediğimiz yönde 
şekillendirmek ancak uzun vadede iyi planlanmış bir 
proje ile mümkün olabilecektir.

- Daraltılan eczane ekonomilerini rahatlatarak mes-
leğimizi ileriye taşımak için meslek hakkı vazgeçilmez-
dir. Her ne kadar birliğimiz bu konuyla ilgili çalışma-
lara başlamış olsa da dünyanın değişik yerlerindeki 
eczacıların meslek hakkını çok uzun sürelerde elde 
edebilmiş oldukları gerçeği bu yolda sabırlı olmamız 
gerektiğini göstermektedir.

- Eczane ekonomilerine büyük katkılardan biri de 
medikal sözleşmesinin imzalanmış olmasıdır.Eczacılar 
olarak reçete ekinde istenen, saklanması gereken, fatu-
ra ekinde istenen evraklarla boğuşsak da önümüzdeki 
süreçte bu konularla ilgili ilerleme kaydedileceğine inan-
maktayız.

- Geçici Koruma Kanunu kapsamındaki Suriyelilerin 
reçeteleri ile ilgili olarak AFAD veya SGK ile protokol 
henüz imzalanmadığından ödemelerle ilgili aksaklık-
lar ve kesintilerle alakalı sorunlar devam etmektedir.

- Tarım İl Müdürlükleri'nin işletme kayıt belgesi istem-
leri ve eczanelerimizi dolaşarak denetim yapma teşeb-
büsleri; 6308 sayılı kanunda ‘’Eczaneler için hiçbir kurum 
veya kuruluştan belge alınmasına gerek yoktur.’’  den-
mesine, eczacılık mevzuatına aykırı olmasına, elimizde 
kazanılmış yargı kararları olmasına rağmen bürokratik 
karmaşa yüzünden devam etmektedir.

- ‘’Kamu Özel Ortaklığı’’ projesi olan şehir hastane-
lerinin finansal tüm yükünün kamuya bırakıldığı ve 
tüm avantajların özel sektörden yana olduğu STK'lar 
tarafından her platformda dile getirilmektedir. Ada-
na Şehir Hastanesi'nin faaliyete geçmesiyle hastane 
kampüsündeki dükkanların eczanelere kiralanması 
gündeme gelmiştir. Buralara eczane açılmasının mev-
zuata uygun olmadığını düşünmekteyiz.

- Reçeteli-reçetesiz ilaç, OTC tartışmaları hız kesmeden 
devam ediyor. TEB, TTB, eczacı ve hekim tabanı reçetesiz 
ilaç (OTC) uygulamasına; sosyoekonomik açıdan halkın 
buna hazır olmaması, ilaçtan zehirlenme vakalarının ar-

tacağı endişesiyle karşı çıkmaktadır. Ayrıca her ne kadar 
şu anda bürokratların ‘’OTC'nin eczane dışında satılma-
sını planlamıyoruz.’’ söylemleri varsa da bu uygulamanın 
ilaçta reklam ve ilacın marketlerde satılmasının önünü 
açacak bir basamak olduğunu düşünmekteyiz.

Mesleğimizle ilgili yaşadığımız tüm bu gelişmelerin 
ortak tek bir özelliği bulunmaktadır. O da sorunlarımı-
zın yerel olarak çözülemeyeceği, merkezden yapılacak 
düzenlemelerle sonuç elde edilebileceği gerçeğidir.

Bu çerçevede bize düşen görev, mesleki sorumluluğu-
nun farkında eczacılar olarak, teknoloji çağının artırdığı 
ve sistemin bize dayattığı duyarsızlaşma engelini aşarak, 
eczacılık mesleği ile ilgili fikirlerimizi birbirimizle, odamız-
la ve üst örgütümüz TEB ile paylaşmaktır.

TEB'in ve yöneticilerin vazifesi ise öncelikle tabanı 
dinlemek, anlayabilmek, temsiliyette tabanı yansıta-
bilmektir. Eczacılık mesleğinin her alanında şimdiki 
zamanın farkındalığı ile vizyoner davranabilmektir. 
Sosyoekonomik, toplumsal, siyasi gelişmeleri eczacı-
lık mesleği lehine çevirebilecek bakış açısıyla hareket 
edebilmektir.

Bu yaşanmışlıklarla 2017'yi uğurlarken, 2018'i mes-
leki anlamda umut dolu temennilerle karşılıyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,

Hayallerimizin ve umudumuzun rehberliğinde, 
barışın ve sevginin hakim olduğu, savaşın ve nefretin 
tükendiği bir dünyada; bilişim çağının artırdığı duyar-
sızlaşmadan kendimizi, sevdiklerimizi, toplumumuzu 
ve mesleğimizi koruyabildiğimiz, ümidimizi kaybet-
mediğimiz, sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel yıllarımızı 
birlikte geçirmek dileğiyle yeni yılınızı kutlarım.

Saygılarımla.
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Ecz. Ayşenur ACAR

Hepimizin bildiği 'Eczane eczacılığı’ dışında mesleğimizi icra etmeye çalıştığımız kamu alanlarından 
biridir ‘Hastane eczacılığı'. Üniversite hastaneleri, özel hastaneler, devlet hastaneleri gibi kurumlarda 
bulunan eczanelerde görev yapan eczacılar ve personellerle yürütülmektedir.

Hastane eczacılığının başlıca görevlerinden 
olan ilaç yönetimi, kurumun hastalarına sağladığı 
ilaç tedavilerinin sistemi ve süreçlerini içine alır. 
Bu da etkin süreç tasarımı ve uygulaması ile teda-
vi ilaçlarının seçimi, satın alınması, depolanması, 
reçetelenmesi/hekim istemi (order), dağıtılması, 
hazırlanması, uygulanması, yönetimi, döküman-
tasyonu ve izlenmesinin prensiplerini uygulayan 
sağlık personelinin multidisipliner ve koordineli 
faaliyetidir.

İlaç yönetimi hasta güvenliği açısından en bü-

yük unsurdur ve bunu organize etmek eczacının 

temel görevidir. Eczacı kurumun belirlediği politika-

lar doğrultusunda ilaç hakkında karar verme yetki-

si olan tek kişidir. Bir hastanede tedavinin başarısı 

doğru teşhis ve etkili etkili ilaç kullanımına bağlıdır.

Bu noktada eczacının rolü ve önemi kaçınılmazdır.

Hastane eczanesi; kurumun servislerine, ameliyat-

hanelere, acil servisine, poliklinikler için protokole 

uygun durumlarda ilaç ve tıbbi malzeme sağlamak 

zorundadır. Hastaneler tedavi hizmetini; ayaktan, ya-

tarak ve günübirlik yatış şeklinde sunmaktadır. 

Hastane eczanelerinde dışarıya ilaç satışı yapıl-

maz. Yalnızca yataklı servislerde yatan hastalarla, or-

topedi, diyaliz, acil servis, gastroenteroloji gibi özel 

polikliniklerde muayene ve tedavi sırasında ayaktan 

hastalara kullanılan ilaçların satışı serbesttir. Bu has-

talar eczacı tarafından hangi ilaçların, nasıl, hangi 

durumlarda kullanmaları gerektiği ve hangi tür yan 

etkiler oluşturabileceği konusunda bilgilendirilir.

Hastanede en az bir eczacı olmak zorundadır. Eczacı 

sayısının birden fazla olduğu kurumlarda hastane ec-

zacılığı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişi 

başhekimlik tarafından başeczacı olarak görevlendirir.

Hastane Eczacılığı
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Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu Yataklı Tedavi 

Kurumları İşletme Yönetmeliği'nde belirtildiği gibi;

"Kurum eczaneleri yatan hastalarla, kanun, tüzük, 

yönetmelik ve emirler gereğince yatırılmadan ilaç 

verilen lüzum görülen hastalara ilaç ve sıhhi malze-

me sağlayan yerlerdir." (Madde 17)

Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği'ne göre so-

rumlu olan eczacının (başeczacı) görevleri tanım-

lanmıştır. Buna göre başeczacı görevlerin durumu-

na bağlı olarak hastanede çalışan diğer eczacılara 

görev paylaşımında bulunur.

Ülkemizde hastane eczaneleri çağdaş örnekle-

ri ile karşılaştırılamayacak ölçüde sistemsiz, gerekli 

özenin gösterilmediği ve gerçek önemin verilmedi-

ği bir konumdadır.

Bugüne kadar hak ettiği ölçüde değer göreme-

miştir. Eczane açmaya getirilen kısıtlamalar hastane 

eczacılığına yönelimi arttırmış, ancak hala görev 

tanımı tam anlamıyla belirlenmemiş eczacıların ge-

nelde ne iş yaptığı bilinmemektedir.

Hastane eczanesinde ayniyat saymanı muamele-

si gören; ihale, ilaç alım satım, stok takibi ve eczacı-

lıktan uzak işlerin yükü altında ezilen, devletin pro-

sedür işlerinin yoğunluğu altında kalan eczacıların 

mesleğini gerektiği gibi icra edememesine sebep 

olmaktadır. Fakültelerde verilen eğitimlerle hasta-

ne eczacılığı arasındaki derin farklılıklar, bu alandaki 

boşlukların belirtisidir.

Günümüzde kamuya alımın artmasına rağmen, 

bu kurumlarda eczacıların yapacağı işlere yönelik 

sistemin düzenlenmesi ve gelişmesi adına yeter-

li yenilik sağlanmamıştır. Kurumdaki eczacıların ve 

çalışanların karşılaştığı zorlukların çoğu işlerin dü-

zensiz yapılanmasıyla ilgilidir.

 Hastanelerdeki yataklı ve ayakta tedavilerde 

daha iyi sonuçlar alınabilmesi için eczacıların kesin-

likle danışmanlık görevini üstlenmesi gerekmekte-

dir. Bunun için gerek eğitim gerekse idari konularda 

ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

Son günlerde gündemde olan klinik eczacılık 

alanında atılan adımlar, eczacının kliniklerdeki gö-

revini oluştururken, hastane eczanesinde bulunan 

eczacıların görevlerinin meslekle alakasızlığı hiç fark 

edilmiyor mu?

Kadro sayısının artmasına rağmen özlük haklarının 

ve hak edilen ekonomik koşulların düzeltilmemesi, 

çalışma şartlarının uygunsuzluğu, eczacının hastane 

personel tanımında hak ettiği konumda bulunma-

ması vb. durumların çözülmesi sağlanabilecek mi?

Hastanelerde eczacılığın önemsenmesi ve gerekli 
özenin gösterilmesi; sağlık harcamalarının azal-
tılmasını, eczacılık uygulamalarının klinik hizmet 
boyutunun geliştirilmesini ve ilaç güvenliğinin art-
masını sağlayacaktır.
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İnsan papilloma virüsü (HPV), Papillomaviridae ailesinde bulunmaktadır. Papillomaviridae ailesinde 12 cins yer 
almaktadır. Bunlar alfa, beta, gamma, mu ve nu cinsleri ile bunların dışında kalan ve hayvan papilloma virüsleri 
oluşturan yedi cinsi içermektedir. Alfa papilloma cinsi, en büyük grup olup, bu grupta mukozayı enfekte eden 
tipler ile deride yaygın siğillere sebep olan kutanöz tipler yer almaktadır. Bu virüsler 50–55 nm çapında, zarfsız, 
çift sarmallı, ikozahedral nükleokapsitli ve proteinle çevrili DNA genomu içermektedirler (Avcı ve Bozdayı, 2013).

Human Papilloma Virus (HPV)
Ecz. Nilay ÜMİT
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Diğer birçok virüsün aksine HPV’ler, antijenik 
yapılarından çok DNA yapısına göre sınıflandırıldı-
ğından serotipler yerine genotipler olarak ve keşfe-
dildikleri sıraya göre numaralandırılmaktadır (zur 
Hausen, 2002). Günümüzde 200’den fazla HPV tipi 
tanımlanmıştır.

İnsan papilloma virüsü tipleri klinik olarak üç kate-

goriye ayrılmaktadır. Bunlar; kanser açısından düşük 

riskli HPV’ler (6,11,40,42,43,44,54,61,70,72,81), orta 

riskli HPV’ler (26,34,53,57,66,83) ve yüksek riskli HPV’ler 

(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68,73,82) olarak 

gruplandırılmaktadır (De Villiers ve ark., 2004).

Alman viroloji profesörü Harald zur Hausen, ra-
him ağzı kanseri üzerine araştırmalar yapmış ve 
papilloma virüslerinin bu kanserdeki rollerini keş-
fetmiştir. Bu buluşu nedeniyle 2008 Nobel Tıp Ödü-
lü'nü almıştır.

HPV GENOMU VE REPLİKASYONU

Papilloma virüsler ikozahedral simetrili ve ge-
nomu çevreleyen 72 kapsomerli zarfsız DNA vi-
rüsleri olup, virüsün dış protein kılıfı, majör ve 
minör olmak üzere iki protein içermektedir. Pa-
pilloma virüsün en büyük kapsid proteinleri bü-
tün virüslerde son derece iyi korunmuştur. Minor 
kapsid proteinleri ise HPV tipleri arasında değiş-
kendir. Virüsün genetik bilgisi ise yaklaşık 8.000 
baz çifti içeren halkasal, çift zincirli bir DNA mo-
lekülünde kodlanmaktadır (Motoyama ve ark., 
2004). Viral proteinleri kodlayan bütün dizinler 
(open reading frame=ORF) tek bir DNA sarmalı 
üzerindedir ve bütün papilloma virüslerinde or-
ganizasyon aynıdır. 

Papilloma virüsler 3 gen kontrol bölgesinden oluşur. 

Bunlar fonksiyonel olarak erken bölge (early region, 

E bölgesi), geç bölge (late region, L bölgesi) ve erken 

bölge ile geç bölge arasında bulunan uzun kontrol 

bölgesi (LCR)’dir. Erken bölgede altı ORF (Open reading 

frame-açık okuma bölgesi) ve geç bölgede iki ORF bu-

lunur. Bütün HPV ORF’leri virüsün sadece bir sarmalı 

üzerinde yer almaktadır ve sekiz ORF viral hayat siklu-

sundaki gen ekspresyon sırasına göre erken ve geç ola-

rak isimlendirilir. Erken proteinler E1, E2, E4, E5, E6 ve 

E7 viral replikasyon ve hücre transformasyonunda rol 

alır (Alp, 2012). Geç gen bölgesinde ise L1 ve L2 kodlan-

maktadır. L1 geni major kapsid proteini, L2 geni minör 

kapsid proteinini kodlar. Ayrıca bu bölge virüs partikül-

lerinin  birbirine  veya hücreye tutunmasını sağlayan 

proteinleri kodlar.

HPV ENFEKSİYONU

İnsan papilloma virüsü birçok şekilde bulaşmak-

tadır; kontamine yüzeylerden, ciltteki lezyonlar-

dan  ve  doğum  kanalından  olmak  üzere  direkt  

veya indirekt olarak bulaş görülmektedir. Ancak en  

önemli  bulaş şekli yakın temasla bulaştır. Şiddetli 

enfeksiyonlar için cinsel aktivite esnasında skuamöz 

ya da mukozal epiteldeki  aşınmalar veya  hasarlarla  

bazal  hücrelere doğru HPV’nin ulaşması gerekmek-

tedir (Doorbar, 2005). Yapılan çalışmalarda seksüel 

aktif  kadınların %75’inde HPV varlığı bildirilmekte-

dir. Ayrıca genital HPV enfeksiyonu geçiren bireyle-

rin eşlerinde de %60-66 oranında ortalama 3 ay gibi 

bir  süre sonrasında  genital HPV lezyonları görül-

mektedir (Stanley, 2007).

Kadınların %70-80’i yaşamları boyunca en az bir 
kez HPV ile enfekte olur. Korunmasız cinsel ilişki ile 
2/3 gibi yüksek oranda bulaşma özelliği gösteren 
HPV, tüm dünyada cinsel yolla bulaşan enfeksiyon-
lar arasında ilk sıraya yerleşmekte ve her yıl en az 
5.5 milyon kişinin enfekte olduğu tahmin edilmek-
tedir (Köksal, 2005). 
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 Yakın temas ile bulaşta en önemli faktörler cin-
sel eş sayısı ve enfeksiyonun alındığı yaştır. Özellikle 
ilk ilişki yaşının erken olması, HPV enfeksiyonu alın-
masında ve daha sonra gelişecek malign lezyonlar 
açısından oldukça önemlidir (Bosch ve ark., 2004). 

Servikal preinvaziv ve invaziv lezyonlarına giden 

yol HPV enfeksiyonu ile başlar. HPV enfeksiyonu 

için; serviks uteri yüzey epitelinin onkojenik HPV 

tipleri ile teması gerekir. 

Serviks uteriye temas eden virus epiteldeki trav-

matik yırtıklardan basal hücrelere ulaşır. Virus L1 ve 

L2 proteinleri aracılığı ile bazal hücrelere tutunur. Si-

toplazmaya girer ve konak hücre nükleusuna ilerler 

ve nükleus içine geçer. Nukleusa giren virüs sıklıkla 

epizomal kalarak çoğalmasını sürdürür. Bazal hüc-

re maturasyonunu tamamladıkça epitelin yüzeyel 

katmanlarına çıkar ve bu sırada konak hücre sitop-

lazma ve nukleusunda virus partikülleri vardır ve 

virüs bölünmeye devam eder. Süperfisyal hücreler 

içinden vajen içine çıkar ve hücrenin parçalanması 

ile ortama dağılır. HPV ile temas sonrasında 6-12 ay 

içinde virüse karşı oldukça zayıf bir antikor cevabı 

oluşur. Sekiz-on dört ay içinde virüs ya kendiliğin-

den konak hücrelerden temizlenir ya da HPV enfek-

siyonu halinde devam eder. Bu enfeksiyonlar geçici 

veya kalıcı enfeksiyonlar şeklindedir. Kalıcı enfeksi-

yonların bir bölümü preinvaziv lezyonlara ilerler.

Epizomal virüs DNA’sının konak hücre DNA’sına 

entegre olması ile preinvaziv lezyonlara giden süreç 

başlar. Entegrasyon ile birlikte konak hücrenin bö-

lünme düzeni bozulur ve kontrolsüz bölünme başlar. 

Bu olaylarda virüsun erken gen proteinleri rol oynar. 

Kısaca bu entegrasyonla birlikte virüs DNA’sındaki E6 

ve E7 onkogenleri konak hücre P53 ve Rb genleri-

ni inaktive eder. Böylece konak hücrenin bölünme 

düzeni bozulur ve kontrolsüz bölünme başlar. Bu 

şekilde önce yüksek dereceli prekanseröz lezyonlar 

sonra invaziv lezyonlar meydana gelir. 
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Serviks kanseri ile HPV enfeksiyonu ilişkisi, akci-
ğer kanseri sigara ilişkisinden daha sıkı ve özgün bir 
ilişkidir (Akhan, 2007). Başka hiçbir kanserin oluş-
masında tek majör etken bulunmamaktadır. Dola-
yısıyla serviks kanseri sıklığında azalma HPV enfeksi-
yonunun tanınması, önlenmesi ve tedavi edilmesi ile 
mümkündür (Munoz ve ark., 2003).

HPV enfeksiyonlarının çoğu geçici ve asemptoma-

tiktir. Değişken klinik tablo, virüsün tipine (HPV 16 ve 

HPV 18 invaziv karsinom ile ilişkilidir), lezyonun lokali-

zasyonuna  (respiratuvar papillomatozis gibi), bireyin 

immünolojik durumuna (gebeler ve immun yetmez-

liği olanlarda daha ağır tablo) ve epitelin  doğasına 

(serviksin  transformasyon  bölgesindeki metaplazik  

skuamöz  epitel,  HPV  veya  diğer  kofaktörlerin  on-

kojenik  etkilerine  daha  yatkındır) bağlıdır (Bosch  ve 

ark., 2002). Yeni HPV enfeksiyonlarının %70’i 1 yıl için-

de ve %90’ı 2 yıl içinde temizlenir. İlk HPV enfeksiyonu 

ve servikal kanser gelişimi arasındaki süre genellikle 

10- 15 yıldır. Yüksek riskli HPV tiplerinin neden olduğu 

enfeksiyon kronikleşirse servikal kanser gelişir (Arvas ve 

Gezer, 2007; Koyuncu, 2006).  

Yaklaşık 40 HPV tipinin genital  mukoza  enfeksi-

yonuna  sebep olduğu bilinmektedir ve kanserojen 

potansiyeline göre sınıflandırılmaktadır. Düşük riskli 

tipler (özellikle HPV 6 ve HPV 11) genital siğiller ve 

düşük dereceli genital anormallikleri içeren benign 

lezyonlara sebep olur. Ancak genital kanserlerde 

bulunmazlar. Yüksek riskli tipler (özellikle HPV 16 ve 

HPV 18) hem düşük hem de yüksek dereceli pre-

kanseröz lezyonlara ve invaziv kanserlere sebep 

olurlar.

Genital HPV enfeksiyonunun başlıca klinik aşa-

maları; l. Latent, 2. Subklinik ve 3.  Klinik dönemler-

dir. Virüs ilk olarak bazal laminaya yakın stratum ger-

minativumdaki hücreleri enfekte eder, bu da en çok 

cinsel ilişkiye bağlı mikrotravmaların olduğu bölge-

de oluşur. Latent dönemde hastalığın sitolojik ya  

da morfolojik  hiçbir  bulgusu  yoktur,  sadece  ultra-

sensitif   PCR teknikleri ile  HPV DNA’sı gösterilebilir 

(Munger, 2002). Subklinik  dönemde  HPV’ye bağlı 

sitolojik-mikroskobik değişiklikler veya kolposkopi 

gibi büyütme yöntemleri uygulanarak görülebilen 

lezyonlar söz konusudur. Servikal intraepitelyal ne-

oplazi (CIN) ve intraepiteliyal neoplaziler genelde 

bu döneme oluşur. Genital kondilom ya da invaziv 

kanser gibi gözle görülebilen lezyonların ve belirti-

lerin bulunduğu dönem ise klinik dönemdir.  

İnsan papilloma virüsü sadece serviks kanser-
lerinde (%99.9) değil aynı zamanda deri ve orofa-
ringeal kanserler (%12) vulvar-penil (%40) ve anal 
kanserlerden (%90) de sorumludur (Moscicki ve 
ark., 2001).

HPV ENFEKSİYONUNDA IMMUN YANIT

 İnsan papilloma virüsü enfeksiyonuna karşı im-

mun yanıt, genellikle diğer viral enfeksiyonlara göre 

daha geç gelişir. Bunun nedeni, HPV konak immun 

cevabından kaçmaktadır. Bu sebeple HPV enfeksi-

yonlarının iyileşmesi uzun zaman almaktadır. Yüksek 

riskli HPV tiplerinin temizlenmesi için gerekli olan 

süre yaklaşık 16-18 ay iken, düşük riskli HPV tiple-

rinin temizlenmesi için 10 ay gibi bir süre yeterlidir. 

Virüs immun sistemden kaçabilmek için birçok me-

kanizma geliştirmiştir. Bunlardan en önemlisi repli-

kasyon döngüsüdür.  Viremi fazı içermez. Enfeksiyo-

nun epitelyum hücrelerinin lizisine yol açmaması ve 

farklılaşmaya bağımlı viral protein ekspresyonunun 

immun sistem hücrelerinden uzakta epitelin üst 

tabakalarında olması doğal immun cevabın uyarıl-

masını azaltmaktadır. Ayrıca yüksek riskli HPV’lerde 

bulunan E6 ve E7 proteinleri hücre yüzeyinde MHCI 

ekspresyonunu azaltır, doğal immuniteyi engeller. 
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HPV ENFEKSİYONUNDA KORUNMA VE AŞILAR

 HPV enfeksiyonundan korunmada, enfeksiyona 

neden olduğu düşünülen risk faktörlerinin bilinme-

si alınacak önlemler için önemlidir.

 HPV enfeksiyonunda direkt etkili olabilecek risk 

faktörleri; uzun süre OKS kullanımı (>5 yıl), postme-

nopozal kanama, anormal vajinal kanama (menora-

ji-metroraji), sürekli akıntı, postkoital kanama, kronik 

enfeksiyonlar, ilk cinsel ilişki yaşının küçük olması (<16 

yaş), erken yaşta gebelik (<18 y), geç yaşta doğum (35 

ve +), fazla sayıda gebelik (yüksek parite), düşük sosyo-

ekonomik düzey, kötü hijyen koşulları, diyette vitamin 

A, C ve folat yetersizliği, sigara içimi (günde 10 ve üze-

ri), eşlerden her birinin birden fazla seksüel partnere 

sahip olması, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların 

varlığı, immunsupresyon ve yetersiz tarama.

 HPV enfeksiyonu genellikle tespit edilmez. Mev-

cut tarama yöntemleri enfeksiyonu değil displaziyi 

tespit etmeye odaklandığından ve de bunun için 

bile duyarlılıkları düşük olduğundan saptanma 

oranları istenilen düzeyde değildir. Bu yüzden bu 

risk faktörlerinin dışında servikal kanser için en bü-

yük risk, hiç tarama (pap smear) yaptırmamak veya 

koruyucu önlemleri almamaktır. Enfeksiyonu yani 

kanseri önlemek için de enfeksiyona neden olabile-

cek risk faktörlerinden korunmak gerekmektedir.

 Human papilloma virüs (HPV) erkek ve kadınlar-
da birçok farklı hastalığın etkenidir. Serviks, vajen, 
vulva, penis, oral kavite, baş-boyun ve anal kanal 
kanserleri HPV enfeksiyonuna  bağlı olsa da  anoge-
nital  siğil  en sık gözlenen  formudur. Kadınlardaki 
servikal kanserlerin %70’inden HPV 16 ve  18 sorum-
luyken, her iki cinsteki genital siğillerin %90’ ından 

OCAK 2018 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ 13



HPV 6 ve 11 sorumludur. Erkekler virüsü kadınlara 
bulaştırmada önemli rol oynarlar. Erkek immüni-
zasyonu HPV transmisyonunu önlemede ve böylece 
kadınlardaki HPV yükünü azaltmada ve HPV ile iliş-
kili hastalıkların azalmasına yardımcı olabilir (Coş-
kuner ve ark., 2014). 

İnsan papilloma virüsü epitelyumda bulunur ve 

böylece  konak  immun  sistemi  ile  minimal  ileti-

şimdedir. Bu sebeple de  immun  cevap  genel  ola-

rak  kısa  süreli ve geçicidir.  Serviks kanseri ile HPV 

infeksiyonu arasında çok kuvvetli bir ilişkinin olması 

ve buna immunolojik çeşitli mekanizmaların da et-

kili oluşu, araştırmacıları HPV infeksiyonuna karşı aşı 

geliştirmeye zorlamıştır (Avcı ve Bozdayı, 2013).

Virüs benzeri partiküllerinin (VBP) keşfedilmesi 
ile birlikte  profilaktik aşıların ilk jenerasyonu   oluş-
turulmuştur (Cuzick ve ark., 2008). Profilaktik bi-
valan HPV 16/18 (CERVARİX) ve kuadrivalan HPV 
6/11/16/18 (GARDASİL) aşıların klinik  uygulama-
ları yapılarak aşıların ciddi  yan etkileri  olmaksızın 
HPV enfeksiyonuna karşı yüksek oranda etkinli-
ğe sahip olduğu belirlenmiştir (Kobayashi ve ark., 
2004). Profilaktik HPV aşıları primer enfeksiyona  ve 
daha sonrasına karşı korumaktadır. Bu aşıda hedef; 
enfeksiyonun oluştuğu bölgede etkin bir immun  
cevap  oluşturarak, oluşabilecek enfeksiyonu ve re-
enfeksiyonu önlemektir (Varnai ve ark., 2008). 

Kuadrivalan aşı, kadınlarda genital siğiller, vajinal 

intraepitelyal neoplazi, vulvar intraepitelyal neopla-

zi, in situ adenokarsinoma ve servikal kanser ile ilişkili 

HPV 6/11/16/18’in önlenmesi için üretilmiştir. Kuadri-

valan aşıya, Amerikan Gıda ve İlaç Teşkilatı  (FDA)  ta-

rafından 2006  yılının Haziran  ayında,  adölesan  dö-

nemden  itibaren  kullanılması için  onay  vermiştir. Bu 

aşı, 2007 yılı nisan ayı itibari ile ruhsat aşamasını ta-

mamlayarak ülkemiz ilaç pazarında da yerini almıştır. 

HPV 16 ve 18’e karşı koruyan bivalan aşı ise özellik-

le servikal kanser ve prekürsör  lezyonları engelleme-

ye yöneliktir. Oluşan antikor titresi uzun süre yüksek 

seviyelerde tutulabilmektedir. Bu aşının adölesan 

dönemden itibaren kullanılmasına FDA, 2009 Ekim 

ayında onay vermiştir. Her iki aşı da, rekombinant aşı 

teknolojisi uygulanarak majör kapsül (L1) proteinleri-

nin saflaştırılması ile elde  edilen  tipe  spesifik VBP’leri  

içerir (Galani, 2009). Aşılar,  biyolojik ürünleri veya viral 

DNA’yı içermediklerinden enfeksiyöz değildirler. 

Aşının erkeklerde de güvenli ve koruyucu oldu-

ğu çalışmalarla gösterilmiştir.  Aşı HPV  enfeksiyo-

nuna  maruz  kalmadan  önce aşılanmış erkeklerde 

persistant enfeksiyonunu %85.6 oranında ve bu 

tiplere bağlı gelişen anogenital lezyonları ise %90.4 

oranında engellemektedir. Bu yüzden FDA 2009 yı-

lında 9-26 yaş arasındaki erkeklerde HPV 6, 11, 16 

ve 18 tiplerine bağlı anogenital lezyonları engelle-

mek için quadrivalent HPV aşısını onaylamıştır. HPV 

aşıları maruziyet öncesi  kullanıldıklarında  daha  

efektiftirler  ancak  maruz kalanlar da aşılanmalıdır 

(Coşkuner, 2014).

FDA, 2014 Aralık'ta HPV’nin 9 tipinin neden oldu-

ğu belli hastalıkların önlenmesi için GARDASIL 9’ u 

onayladı. Yeni aşı, daha önce onaylanmış GARDASIL 

formülasyonuna ek olarak 5 HPV tipini daha içeriyor. 

Yeni aşı kadınlara 9-26 yaş, erkeklere 9-15 yaş arası 

kullanım için onaylandı. Servikal, vulvar, vajinal ve 

anal kanserlerin yaklaşık %90’ını önleme potansiye-

line sahiptir. Özellikle HPV 16,18, 31, 33, 45, 52 ve 58 

tiplerinin neden olduğu kanserleri ve HPV 6 ve 11’in 

neden olduğu genital siğilleri önlemek için onaylan-

mıştır. GARDASIL 9’un içerdiği 5 ilave HPV türü (tip 

31, 33, 45, 52, 58) servikal kanserlerin yaklaşık %20

’sini oluşturmaktadır. Çalışmalarda ilave edilen 5 HPV 

tipinin etkinliğinin %97 olduğu belirlendi. GARDA-
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SIL 9, her iki aşının da içerdiği 4 HPV tipine karşı da 

GARDASIL kadar etkili bulundu. Ülkemizde henüz 

kullanıma girmemiştir (İşgüder, 2017; Ribas, 2015).

Aşı, serviks kanseri tarama stratejilerinde birtakım 

değişikliklere yol açacaktır. Sitolojik tarama aralıkları 

uzayacak, DNA testleri kullanılması azalacak, dola-

yısı ile maliyetlerde önemli bir azalma gündeme 

gelecektir. Servikal kanserden korunmada, aşılama-

nın en azından bugünkü stratejilerden daha başarılı 

olacağı öngörülmektedir. Serviks kanseri olguları-

nın çoğunun HPV 16 ve 18 sonucunda olması ne-

deniyle etkili profilaktik aşılama programları ile bu 

hastalığa bağlı ölümlerde %95 azalma izlenecektir. 

Hedef kitle daha genç kabul edildikçe, aşılamanın 

etkilerinin gözlenmesi için daha uzun sürelere ge-

rek duyulacaktır (Çünkü HPV ile enfeksiyon genç 

yaşlarda, buna bağlı lezyonlar 30’lu yaşlarda, servi-

kal kanserler ise 40-50’li yaşlarda görülmektedir.). 

HPV aşılamasının en önemli etkisi gelişmekte olan 

ya da geri kalmış ülkelerde izlenecektir. Bu ülkelerde 

sitolojik tarama ya yoktur ya da etkisiz kalmaktadır.       

HPV 16 ve 18'e karşı aşılama servikal kanser olgularının 

% 70'ini önleyebilecektir. Ancak HPV infeksiyonunun 

doğal gidişi göz önüne alındığında bu etki en erken 20 

yıl sonra ölçülebilir hale gelecektir (Franco, 2005; Villa, 

2005; Harper, 2004). Gelişmiş ülkelerde tarama üze-

rindeki etkiler daha hızlı gözlenebilecektir (Villa, 2005; 

Harper, 2004).

Sonuç olarak profilaktik aşılarla ilgili pek çok ya-
nıtlanmamış soru ve uygulamada karşılaşılması 
olası pek çok sorun bulunmaktadır. Bunlar arasın-
da ön planda olanlar; sağlıklı olan kişilerde kullanı-
mın gerekliliği, olguların çok az bir kısmının kanser 
olma ihtimali olduğu, doğal olarak en yüksek riskli 
olan tiplere karşı olmakla birlikte, hangi tiplere kar-
şı aşı geliştirileceğinin tam netlik kazanmamış ol-
ması, sağlanan koruyucu antikor titresinin kaç yıl 
devam edeceği ve revaksinasyonun ne zaman ya-
pılacağının belirsizliği ve aşı geliştirilen tipin yerine 
ekosistemde başka bir tipin geçebilme olasılığının 
varlığı, onkogenez süresinde tipler arası etkileşim 
olabileceği olasılığının varlığı (Örneğin, Tip 6 ve Tip 
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16 arası), ideal aşılama aralığının belirsizliği, aşı-
nın erkeklere uygulamanın gerekli olup olmadığı 
ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde maliyet-yarar 
oranlarının netleşmemiş olmasıdır.

Ancak bütün bu belirsizliklere karşılık ülkemizde 
de bivalan ve kuadrivalan HPV aşıları Sağlık Bakan-
lığı tarafından onaylanarak piyasaya sürülmüştür. 

Aşılamanın, 11-12 yaşındaki kızlara yapılması öne-

rilmektedir. Erkek çocuklar için aşılama tartışmalıdır. 

Ancak sosyal nedenler ile 13-26 yaş da kabul edilebilir. 

Cinsel yönden aktif kadınlara da yapılabilir ancak cin-

sel yaşama başlamamış olanlara göre daha az etkili-

dir. HPV aşısı en erken 9 yaşında uygulanabilir. 26 yaş 

üzeri kadınlara ve erkeklere önerilmemektedir. Gebe 

kadınlara uygulanmaz ancak inaktif olduğundan lak-

tasyonda uygulanabilir. Aşı üç doz şeklinde kas içine, 

ikinci ve üçüncü dozların ilk dozdan iki ve üç ay sonra 

yapılması önerilmektedir (Taşkın, 2012). Aşı servikal 

tarama yerine geçmez o nedenle tarama programları 

devam etmelidir (ACOG, ilk ilişkiden 3 yıl sonra veya 21 

yaşından itibaren kadınların 2-3 yılda bir pap test yap-

tırmalarını önermektedir. Ülkemizde ASM’lerde 5 yılda 

bir ücretsiz olarak yapılmaktadır.).
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''Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır.''  (Sokrates)

İnsanoğlu varoluşundan bu zamana kadar hep daha fazlasını, daha iyisini istemiştir. Şu anki 
çağda olmamız ve sahip olduğumuz imkanlar da bunun bir sonucudur. Elde edilecekler arttıkça 
benim demeler de, hak iddia etmeler de... En temel haklardan bir bireyi, bir topluluğu ilgilendiren 
haklara kadar... Peki biz eczacılar hangi hakları istiyoruz, neler bekliyoruz, neleri istemiyoruz, 
mesleğimize neyi zül addediyoruz?

Son zamanlarda sürekli gündem olan, her fırsatta konuşulan ve alınması gerektiğine sonuna 
kadar inanılan meslek hakkımız da çok istediklerimizden. Peki nedir bu meslek hakkı?

Ecz. Fulya AKGÜN
Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu ÜyesiMeslek Hakkı
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Meslek hakkı, eczacının mesleki bilgi ve donanı-

mına bağlı olarak eczacılık hizmetlerinin çeşitlen-

mesi ve eczacıların kolay ulaşılabilir olmaları nede-

niyle verdikleri danışmanlık veya hizmetin ücretidir. 

Bu hak karşımıza eczacı kar marjı, hizmet hakkı gibi 

kavramlarla çıkabiliyor. Meslek hakkı uygulamasının  

nasıl hayata geçeceği konusunda çeşitli görüşler 

bulunmaktadır: bunlardan bazıları reçete hizmet 

bedeli, kutu başı hizmet bedeli veya her ikisinin de 

istenmesi şeklindedir.

Meslek hakkı, eczacının aldığı mesleki eğitim ile ka-

zandığı mesleki formasyonun karşılığı olan ve Avru-

pa ülkelerinde çoğunlukla kutu başı bir değerle ifade 

edilen bir haktır. Eczacının eczanesinde sunabilece-

ği  ve yasal düzenleme ile çeşitlendirilebilecek olan 

sağlık hizmetinin bedelidir. Bu hakkı sadece reçete 

hizmet bedeli veya kutu başı hizmet bedeli olarak 

sınırlandırmamalıyız. Basit tedavilerin gerçekleşmesi-

ni sağlamak ve ilaç uyuncunu izlemek de bizim gö-

revlerimiz arasındadır ve halk sağlığını korumada çok 

önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple verilen hizmet 

girilen reçete sayısı veya kutu ilaç bazında değerlen-

dirilmemelidir.

Eczacıların eğitimini aldığı bu görevlerini tam an-

lamıyla yerine getirebilmesi için bellerini büken diğer 

yüklerin azaltılması gerekir. Ticari kaygılar, haksız ke-

sintiler, sürekli değişen ilaç fiyatlandırmaları ve kamu 

kurum iskontosu gibi tamamen eczacının aleyhine 

olan unsurlar asgari seviyeye indirilmelidir. Bizler ec-

zanelerimizin hasta popülasyonunda kendi vazgeçil-

mezliğimizi yapılandırırken, meslek örgütlerimize de 

üst makamlara bizim vazgeçilmezliğimizi anlatmak, 

benimsetmek düşüyor.

Meslek hakkı ile ilgili konuşurken sadece eczane 

eczacılarını değil, eczane dışında görev yapan tüm 

eczacılarımızı kapsam içine dahil etmeyi unutma-

malıyız. Zira her ne kadar yaptığımız sağlık danış-

manlığına istinaden bu haktan bahsetsek de meslek 

hakkı diyorsak bu formasyonu almış, eczacı ünvanı-

na ulaşmış herkesi kapsamalıyız.

Bu konuda Türk Eczacıları Birliğimize ve eczacı 

odalarımıza olduğu kadar biz eczacılara da görevler 

düşmektedir, yani taşın altına elimizi koymamız gere-

kiyor. Mesela yapılabilecek en temel görevlerimizle işe 

başlayabiliriz. Hastanın eczacıyı eczanesinde görme-

si, bizzat eczacının hastayı ilaçların kullanımı ve yan 

etkileri konusunda bilgilendirmesi bu yolda atılacak 

ilk adımlardır. Eczacının, eczanedeki fiziksel varlığının 

gerekliliği dışında değişen çağa, bilgi ve teknolojile-

re ayak uydurarak kendini geliştirmesi, öğrenmeyi ve 

araştırmayı asla bırakmaması da toplumdaki yerimizi 

sağlamlaştırma adına önemlidir. Bunun da en etkili 

yollarından birisi meslek içi eğitimlerdir. Meslek içi eği-

timde sürekliliği sağlayan eczacı yeni bilgi ve beceriler 

kazanır, özel bir alanda derinleşir, iş performansı, iş gü-

vencesi, iş memnuniyeti artar ve her an yeniliklerden 

haberdar olur. Bu nedenle meslek içi eğitimlerin zorun-

lu hale getirilmesi kaçınılmazdır.

Bizim, eczacılar olarak ürettiğimiz değer ilaçların 

alış ve satış fiyatlarından, reçete hizmet bedelinden, 

kutu başı hizmet bedelinden bağımsızdır. Biz ecza-

cılar, hangi alanda görev yaparsak yapalım mesleki 

eğitimimiz ve tecrübelerimizden kaynaklanan bilgi-

mizi hizmete dönüştürüyoruz.

Meslek hakkı işte bu hizmetin karşılığıdır. Bu-
nun hayata geçirilmesi için herkes payına düşeni 
yerine getirmelidir.
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Antibiyotiklerin kullanımı, mikropların keşfinden çok daha eskidir. Mısırlı vezir, mimar ve hekim 
İmhotep yüzeysel enfeksiyonlar için küflü ekmeği kullanıyordu. Çinliler 2500 yıl önce küflenmiş soya 
fasulyesinden, Orta Asya’nın şamanları ise çiğnenip küflendirilmiş arpa ve elmadan yaptıkları ilaçlarla 
deri enfeksiyonlarını tedavi ediyorlardı. Bugünkü Sudan sınırlarında yaşamış olan Nubyalılardan kalan 
kemiklerin analizinde, biranın yan ürünü olarak ürettikleri tetrasiklinler bulundu. Söz konusu olanın 
tesadüfi bir üretim olmadığını ise 4 yaşında bir Nubyalı çocuğun kalıntılarında bulunan yüksek doz 
tetrasiklin gösteriyordu. Nubyalılar ne yaptıklarını biliyorlardı ve iyileşmesi umuduyla çocuğa yüksek 
doz tetrasiklin vermişlerdi. Küf enfeksiyon tedavisi amacıyla Yunanistan, Hindistan ve Amerika’da da 
kullanılmaktaydı. Bununla birlikte bu toplumlarda antibiyotiğin keşfinden bahsedemeyiz. Keşiften 
bahsetmek için olguyu görmek yeterli değildir, olgunun kurama uygulanması da şarttır.

Antibiyotikten Sonra Ecz. Buğra ÜSGÜLOĞLU

OCAK 2018 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ 19



Alexander Fleming’in peni-
silini keşfi, kendisinin dağınık-
lığından kaynaklanan bir dizi 
tesadüfün sonucunda gerçek-
leşti. 1928 yazında Fleming tatil 

için Londra’ya gitmişti. O sıralar 

stafilokoklar üzerinde çalışıyor-

du. Çıkmadan önce inkübatöre 

yerleştirmesi gereken kültürleri 

dalgınlık sonucu açıkta unut-

muş, tatilden döndüğünde ise 

petri kaplarının küfle kontamine 

olduğunu görmüştü. Fleming 

küfün etrafında stafilokokların 

görülmediğini fark etti. İsabetli 

bir şekilde, küften salgılanan bir 

şeylerin bakterileri yok ettiğini ve 

onların daha fazla çoğalmalarını 

engellediğini düşündü. Penisili-

ni önce tavşan ve farelerde her-

hangi bir toksik etki görmeyerek 

denedikten sonra insanlar üs-

tünde çalışmaya başladı. Enfekte 

bir gözü, bir maksiller sinüsü ve 

ampute bir bacağı tedavi etme-

yi başardı. Fleming bütün deha-

sına rağmen Louis Pasteur’ün 

sahip olduğu ikna ve gösteri ye-

teneğine sahip değildi. Saf peni-

silin elde edebilmek için hiçbir 

kimyageri ikna edemedi ve kay-

naklarının yetersizliği yüzünden 

1932’de penisilin üzerindeki ça-

lışmalarını sonlandırdı. Bununla 

birlikte diğer araştırmacılar için 

küf örnekleri hazırlamaya de-

vam etti. Onun kaldığı yerden, 

çalışmalarını okuyup etkilenen 

Howard Florey ve Ernst Chain 

devam edecekti. Fleming’in ak-

sine Florey ve Chain Rockefeller 

Vakfı’nın desteğine sahiplerdi. 

Ekipleriyle birlikte Oxford Üni-

versitesi’nde penisilini toz halde 

ekstre etmeyi başardılar.
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1941’de Albert Alexander 

isimli bir polis memuru yüzün-

den yaralanmış, yara hem stafilo-

koklar  hem de streptokoklar ile 

enfekte olmuştu. Her geçen gün 

ölüme doğru gidiyordu. Dr. Flo-

rey hastanın durumuyla ilgili bil-

gilendirildi. O zamana kadar pe-

nisilin insanlar üzerinde sistemik 

olarak test edilmemişti. Florey, 

yüksek dozların gösterebileceği 

yan etkilerden endişeleniyordu 

ve ilacı deneyebilmesi için termi-

nal dönemde hastalara ihtiyacı 

vardı. Albert Alexander bu iş için 

uygun bir adaydı. 160 mg iv in-

füzyonla tedaviye başlandıktan 

kısa süre sonra hastanın ateşi 

düşmeye, iştahı yerine gelmeye 

başlamıştı ancak  hikaye ne yazık 

ki Alexander açısından mucizevi 

bir kurtuluşa dönüşmedi. Peni-

silinin sadece deneysel dozlarda 

üretilebildiği yıllardı ve Florey’in 

elindeki ilaç kısa sürede tüken-

di. Ekip hastanın idrarından atı-

lan penisilini tekrar kullanmayı 

denese de bu yeterli olmadı ve 

hasta tekrar ağırlaşarak hayatı-

nı kaybetti. Yine de vaka tarihe 

geçti çünkü penisilinin insanda 

etkili olduğu ispatlanmıştı, şimdi 

daha büyük miktarlarda üretime 

geçilmeliydi. Henüz farkında de-

ğillerdi ama bunun temelleri 19. 

yüzyılda atılmaya başlanmıştı.

ABD’de 19. yüzyılın son bölü-

münde Coca-Cola gibi alkolsüz 

içkilerin popülerlik kazanmasıyla 

sitrik asit gibi tatlandırıcılar da 

geniş bir kullanım alanı bulmuş-

lardı. Bu alan ABD’de 1920 yılın-

da başlayacak ve 1933’e kadar 

devam edecek olan alkol yasağı 

yıllarında giderek genişleyecek 

ve sitrik asit talebini arttıracaktı 

ancak bir sorun vardı. Üretim bü-

yük ölçüde İtalya’dan ithal edilen 

turunçgillere bağlıydı ancak I. 

Dünya Savaşı bu ticaretin kesil-

mesine neden olmuştu. O yıllar-

da gıda sektöründe faaliyet gös-

teren Pfizer firması, 1919 yılında 

sitrik asit üretimi için Aspergillus 

niger ve şeker kullanmaya başla-

dı. 1929 yılında firma, 5.9 milyon 

pound sitrik asit üretmeyi başar-

mıştı. Sitrik asit üretiminden öğ-

renilenler, derin tank fermantas-

yonuyla yiyeceklerde kullanılan 

bir koruyucu olan glukonik asit 

üretimine aktarılmıştı. Britanya 

hükümeti, penisilin üretimi için 

ABD’den yardım istedikten bir 

süre sonra, glukonik asit üreti-

minde işe yarayan yöntemlerle 

penisilinin de yüksek miktarlar-

da üretilebileceği anlaşıldı. 1944 

yılında Pfizer penisilin üretim 

tesisini açarak ilacın en büyük 

tedarikçisi haline geliyordu. II. 

Dünya Savaşı, penisilinin ilk top-

lu kullanım alanı olmuştu. Peni-

silinin icadına kadar bugün basit 

gelecek yaralar neredeyse düş-

man mermisi veya topu kadar, 

belki daha çok, kayba sebep olu-

yordu. Penisilinin savaş alanında 

kullanıma girmesiyle müttefik 

devletlerin ordularında gangren 
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1000’de 1.5 vakaya düşmüştü. 

Müttefiklerin elindeki esir Alman 

askerlerine ise kıt olan penisilin 

değil, sulfonamidler veriliyordu. 

Bu esirler arasında gangren ora-

nı 1000’de 20-30 arasındaydı. II. 

Dünya Savaşı sadece müttefik-

lerin değil, penisilinin de galibi-

yetiyle sonuçlanıyordu. İlerleyen 

dönemde daha güvenli yeni an-

tibiyotiklerin bulunması, sık rast-

lanan yan etkiler ve hızlı direnç 

gelişimi sülfonamitleri gözden 

düşürecek, 1970 yılında sulfa-

metoksazol-trimetoprim kombi-

nasyonuna kadar kullanım alan-

ları çok kısıtlı kalacaktı.

Penisilin ve sülfonamidleri 

streptomisin, kanamisin, neomi-

sin b, gentamisin, kloramfenikol, 

tetrasiklinler, makrolidler ve di-

ğerleri takip ediyordu. Antibiyo-

tikler sadece bilimi veya ilaç en-

düstrisini değil, insanlığın hayata 

ve ölüme bakışını değiştirmişti. 

Kısa süre öncesine kadar kesin 

ölüm anlamına gelen çok sayıda 

hastalıkla birlikte doğum ve cer-

rahi operasyonlar sonrasındaki 

enfeksiyonlar da korkutuculuk-

larını kaybetmeye başlamışlardı.

1949’da Lederle Laboratu-

varları, antibiyotiklerin hayvan 

yemlerinde kullanıldığında hay-

vanlarda daha az hastalık, et ka-

litesinde görülür bir düşüşe ne-

den olmadan daha yüksek verim 

ve daha erken pazarlama sağ-

ladığını keşfetti. Bu ucuz katkı 

hayvan yetiştiricileri tarafından 

büyük bir memnuniyetle ka-

bullenildi. Böylece antibiyotikler 

hem daha ucuz kalori sağlayarak 

hem de ölüm oranını düşürerek 

büyük savaş sonrasındaki nüfus 

artışına katkıda bulunuyordu.

Devrim

Bilim lineer ilerlemeyi takip 

eden paradigma kaymalarıyla 

ilerler.  Paradigma, değerler di-

zisidir. Bu dizi zamanla, tecrü-

beler, deneyler ve gözlemlerle 

oluşmuş sistemli bir birikimdir. 

Paradigmanın hakim kaldığı 

dönemde yapılan bilim normal 

bilimdir. Olgular toplanır, ayrıntı-

lara inilir, paradigma genişletilir, 

uzmanlaşmaya gidilir. Normal 

bilim, paradigmayı değiştirmeyi 

değil, onu genişletmeyi hedef-

ler. Genişleme dönemleri aynı 

zamanda paradigmayla uyum-

suz görüngülerle temas edilen, 

bu temasların birikmeye baş-

ladığı dönemdir. Anomali biri-

kiminin neden olduğu kriz için 

bilim insanlarının çoğunluğu 

paradigma içinde çözüm yol-

ları arayacak, az sayıdaki kişi ise 

burada bir paradigma kayması 

fırsatını göreceklerdir. İşte bu 

dönemler devrim dönemleri-

dir. Yeni paradigma oluşturulur, 

eskisi direnir ancak görüngüler 

artık kuramdan yoksun gürültü-

ler değil, yeni paradigmanın veri 

olarak kullanabileceği olgulardır. 

Bu normal bilim değil, bilimsel 

devrim sürecidir. Paradigma kay-

ması gerçekleşir. Yeni paradigma 

da eskisi gibi, krize girene kadar 

genişlemeye başlar.

Ünlü bir psikoloji deneyi, nere-

deyse bu sürecin simülasyonu-

dur. Deneklere bir iskambil des-

tesinden rastgele seçilen kartlar 

gösterilerek, gördükleri kartların 

ne olduğunu söylemeleri istenir. 
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Fakat kartların bazıları normal 

bir iskambil destesinde olmayan 

kartlardır, örneğin siyah bir kupa 

dörtlüsü... Algı, nesnel gerçeğin 

görülmesi değildir, onun yorum-

lanmasıdır: Dünyaya arkasından 

baktığımız filtreden geriye kalan-

dır. Hiç siyah kupa dörtlüsü gör-

mediysek, ilk siyah kupa dörtlüsü-

nü algılamamız oldukça zordur. 

Deneklerin hemen hepsi gör-

düklerinin maça veya kupa dört-

lüsü olduğunu söylerler: kartlar, 

eski deneyimlerle oluşturulmuş 

kavramsal kategorilerden birinde 

yerini almıştır. Kartları deneklere 

gösterme süresi gittikçe uzatıl-

dıkça bazı denekler anomalinin 

farkına varmaya başlarlar; örne-

ğin kırmızı maça altılısına verilen 

bir cevap: “Bu maça altılısı ama bir 

yanlışlık var, galiba siyahın çevre-

sine kırmızı kenar geçirilmiş”. Süre 

uzatılmaya devam ettikçe daha 

çok sayıda denek doğru teşhisi 

yapmaya başlarken normal kart-

ları algılamak için gereken süre-

nin kırk katında bile deneklerin 

%10’u anomaliyi algılayamayıp 

yoğun sıkıntı belirtileri gösterirler. 

Hatta bazı deneklerin kategorileri 

bile tehdit altındadır: “Ne rengini 

anlayabiliyorum ne de maça mı 

kupa mı olduğunu, galiba artık 

maçanın neye benzediğinden 

emin değilim”. Devrimler hiçbir 

zaman herkesi ikna edemezler.

Böylece Joseph Lister, John 

Tyndall gibi araştırmacıların pe-

nisilin küfünün antibakteriyel 

etkinliğine şahit olmalarına rağ-

men neden bu olgunun üzerine 

gidip de antibiyotikleri Alexan-

der Fleming’den çok daha önce 

icat etmeyi başaramadıklarını 

anlıyoruz. Gördükleri şeyi olgu 

olarak anlamlandıramadılar. Bu 

durum, dar kafalı veya yeter-

siz olmalarından kaynaklanmı-

yordu. Tam tersine son derece 

parlak araştırmacılar olmalarına 

rağmen hakim paradigma, bu 

küfü kullanarak insanları teda-

vi edebileceklerini görmelerini 

engelliyordu. Böyle bir şey hiç 

yapılmamıştı, buna hiç şahit ol-

mamışlardı, enfeksiyonlara karşı 

yapılabilecek şey hastanın ba-

ğışıklık sisteminin enfeksiyon-

la mücadele edebilecek kadar 

güçlü olduğunu ummak, öyle 

olmadığının görüldüğü durum-

da da ölümü mümkün oldu-

ğunca konforlu hale getirmekti. 

Küften elde edilen antibiyotiği 

saflaştırıp damar içine uygula-

makta bir tedavi olanağını göre-

bilmek Fleming’in evreka anıydı.

Kriz

Ne var ki yeni paradigmanın 

krizi gecikmedi. Antibiyotiklerin 

keşfiyle antibiyotik direncinin keş-

fi art arda gerçekleşmişti; 1941’de 

penisilin ilk defa hastalarda kul-

lanılmaya başlanmış, 1942’de ise 

penisiline dirençli bakteriler keş-

fedilmişti. Metisilin 1960, metisi-

lin direnci 1961’de... Bu beklen-

meyen bir gelişme değildi. Doğal 

seçilim elbette devreye girecek, 

antibiyotikten kurtulan bakteri-

lerden dirençli nesiller oluşacaktı. 

Bunun kısa vadede herhangi bir 

sorun yaratması beklenmiyordu, 

her zaman başka bir antibiyoti-

ğe başvurulabilirdi. Ayrıca sürekli 

yeni antibiyotikler geliştiriliyordu, 

elbette bir antibiyotiğe dirençli 

bir tür başka bir antibiyotiğe yanıt 

verecekti. Bilinen antibiyotikler 

de her zaman için direnci aşacak 

şekilde değişikliğe uğratılabilirdi. 

Fakat, çözülmesi gereken bir so-

run vardı; bazı hastalarda hiç kul-

lanmadıkları çoklu antibiyotikler 

etkisiz kalıyordu. Japonya’da çok-

lu antibiyotik direnci gösteren 

Shigella üzerinde çalışan araştır-

macılar, bu direncin aynı bakteri-

de gerçekleşen 4 ayrı mutasyonla 

olamayacağı sonucuna vardılar. 

Bir çeşit direnç faktörü bakteriler 

arasında dolaşıyor olmalıydı.

Bu soru Joshua Lederberg’in 

daha önceden yapmış olduğu 

çalışmaların dikkat çekmesini 

sağladı. Lederberg, bakterilerin 

sadece dikey değil, yatay olarak 

da genetik materyallerini aktara-

bildiklerini göstermişti. Genetik 
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materyal, iki bakteri arasında olu-

şan pilus köprüleriyle plazmidler 

aracılığıyla veya bakteriyofajların 

kendi genetik materyalleri yeri-

ne bir hata sonucu saldırdıkları 

bakterinin DNA’sını yaymaları 

aracılığıyla bakteriler arasında 

paylaşılabilir. Başlangıçta bu bu-

luşlar moleküler biyolojinin ko-

nusuydu. Antibiyotik direncinin 

dikey aktarımla olamayacak ka-

dar hızlı gelişmesiyle onun çalış-

maları daha fazla önem kazandı.

Bugün antibiyotik direncinin 

modern bir fenomen olduğunu 

düşünmemizin de hata oldu-

ğunu biliyoruz. Bu hata, tarihi 

kendi tarihimizden ibaret san-

maktan kaynaklanır fakat insan-

lık tarihi, canlılık tarihinin sadece 

bir parçasıdır. Antibiyotiklerin 

çoğu toprak bakterilerinin ikincil 

ürünleridir; bakteri-antibiyotik 

etkileşimi biz antibiyotikleri keş-

fedip onları öldürücü olarak kul-

lanmadan çok önce başlamış-

tı. Bunun delili 30000 yıl önce 

donmuş permafrost tabakasın-

da vankomisin, 1000 yıllık İnka 

mumyalarının bağırsaklarında 

penisilin, vankomisin ve tetra-

siklin direncini taşıyan genlerin 

bulunmasındadır.

Tuhaf bir fikir gibi görülse de 

bakteriler sosyal canlılardır, işa-

retçi moleküllerle birbirleriyle 

haberleşirler. Bu haberleşme-

yi sağlayan sistemin adı yeterli 

çoğunluk algılanması (quorum 

sensing)dır. Yeterli çoğunluk al-

gılaması sadece antibiyotik üret-

me amaçlı değildir, bakterilerin 

birbirleriyle konuşmasıdır. Bu 

mekanizmanın en ilginç kulla-

nımlarından birisi, Havai kısakuy-

ruklu kalamarıyla Vibrio fischeri 

arasındaki simbiyotik ilişkide gö-

rülür. Kalamar gündüzleri kendi-

ni kuma gömerek kamufle eder, 

geceleri ise avlanmaya çıkar. Bu 

sırada kamuflajını yenilemek için 

vücudunda yaşayan Vibrio fisc-

heri’nin yardımına ihtiyaç duyar. 

Ay ve yıldızların ışığının denize 

penetre ettiği açık gecelerde 

bakteri biyolüminesans özelliği 

göstererek parlayacak, böylece 

kalamarın denizin dibinde göl-

ge oluşturmadan ilerlemesini 

sağlayacaktır. Bu canlı bir görün-

mezlik pelerinidir. Vibrio fischeri 

üzerinde yapılan çalışmalar, bak-

terilerin az sayıda olduklarında 

yetersiz bir biyolüminesans ça-

basına girmediğini, ancak eşik 

bir nüfus değeri aşılınca ışık saç-

tıklarını gösterdi. Bakterinin kul-

landığı sistem, belli sinyal mole-

küllerinin yoğunluğunu ölçerek 

çalışan çoğunluk algılama sis-

temiydi. Eşik aşılınca, bakteriler 

aynı anda ışımaya başlarlar.

Çoğunluk algılamasının daha 

olağan kullanımlarına ise bütün 

bakterilerde rastlanır. Besin bol 

bir ortamda bakterilerin sürekli 

büyüme mekanizmaları aktifle-

şir ve popülasyon üstel olarak 

artmaya başlar. Popülasyon artıp 

besin kıtlığı başladığında ise an-
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tibiyotiklerin üretimi başlar. Böy-

lece antibiyotikler besin kıtlığı 

başlayınca bakteriler tarafından 

rakiplerini öldürmek için veya 

ökaryot avcılara karşı kullana-

cakları silahlar olarak üretilirler.

Antibiyotiklerin bu etkisi, 

uyumlu olanın hayatta kalacağı 

ilkesinin doğrudan uygulanma-

sıyla rahatlıkla tanımlanabilir. Bu 

bakış açısının, antibiyotiklerin 

bakteri üzerindeki inhibitör et-

kilerinin araştırılması açısından 

bize faydası olduysa da hikaye-

nin tamamını bu şekilde anla-

yamayız, evrimsel uyum aynı 

kaynaklar üzerinde yarışılan ra-

kipleri durdurmaktan ibaret de-

ğildir. Antibiyotikler bakteriler 

açısından silahtan daha fazlası-

dır. Örneğin aminoglikozidler, 

tetrasiklin ve norfloksasin inhibi-

tör dozların altında biyofilm olu-

şumunu tetiklerler. Tobramisin, 

yüzme ve toplanmayı arttırarak 

bakteri motilitesini arttırır.

O halde teleoloji (erekçilik) tu-

zağına düşmememiz gerekiyor. 

Sonuçlardan yola çıkarak amaç 

tespit etmek yanıltıcıdır. Bir silah 

sadece savaşmaya yaramaz, aynı 

zamanda tür içi iletişim aracıdır 

(silahlanma - süslenme ikiliği). 

Antibiyotikler amaçları bakteri 

öldürmek olan ilaçlar değillerdir, 

biz sadece bu amaçla kullanma-

yı öğrendik. Bunu yaparken de 

bakteri popülasyonlarının an-

tibiyotik maruziyetini, yanında 

seçilim baskısını arttırarak direnç 

gelişimini hızlandırmış olduk. 

Uzun süredir geleceği beklenen, 

ancak hep “gelecekte” yüzleşe-

ceğimizi düşündüğümüz düş-

manın artık çok yakında oldu-

ğunu, sinyallerin sıklaşmasından 

anlayabiliyoruz.

1961 yılında metisiline dirençli 

Staphylococcus aureus’la tanış-

mıştık. Penisilin ve diğer beta-lak-

tamlara dirençli Streptococcus 

pneumoniae, karbapenem di-

rençli Enterobacteriaceae, vanko-

misin dirençli enterokok suşları, 

çoklu ilaç direncine sahip acine-

tobacter, florokinolonlara dirençli 

E. coli, çoklu ilaç dirençli Mycoba-

cterium tuberculosis, siprofloksa-

sin, sefiksim ve seftriaksona di-

rençli Neisseria gonorrhoeae her 

geçen yıl yaygınlaşıyor.

New Delhi metallo-beta-la-

ctamase 1 (NDM-1), ilk defa 

2009 yılında Hindistan’ı ziyaret 

eden bir İsveçlide tanımlandı. 

NDM-1, karbapenemaz üreti-

minden sorumlu gen ailesinin 

bir üyesidir. Karbapenemaz 

üretebilen süpermikroplar için 

tedavi seçenekleri son derece 

kısıtlıdır; polimiksin (kolistin) ve 

tigesiklin... 2016 yılında Hindis-

tan’da rahatsızlanan ve tedavi 

için ABD’ye getirilen 70 yaşında-

ki bir hasta durumun ciddiyetini 

ortaya koyuyordu. Bu karbape-

nem dirençli Enterobacteriaceae 

enfeksiyonuydu. Antimikrobiyal 

OCAK 2018 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ 25



direncin mekanizmasını öğ-

renmek için yapılan çalışmada 

NDM-1 mutasyonu tespit edil-

mişti. Bakteri 26 antibiyotiğe 

karşı test edildi ve kolistin dahil 

tamamına karşı dirençliydi. Has-

ta hayatını kaybetti.

Kolistin, nefrotoksisite se-

bebiyle ancak son çare olarak 

başvurulan bir ilaç olmasına rağ-

men, birçok ülkede, büyümeyi 

desteklediği için çiftlik hayvanla-

rında kullanılmakta. Çinli araştır-

macılar tarafından hayvanlardan 

alınan Escherichia coli örnekle-

rinde kolistine direnç sağlayan 

mcr-1 geni tespit edildi. Kötü 

haber, mcr-1’in yatay gen trans-

feriyle başka bakterilere de hızlı-

ca yayılabilmesi.

Şimdi antibiyotiklerin gücüne 

olan inancımızı kapsayan para-

digmamız da tehlike altında.

Bu tabloya rağmen tama-

men çaresiz değiliz. NDM-1’in 

etkisiz hale getiren PPMO (pep-

tide-conjugated phosphorodi-

amidate morpholino oligomer), 

vankomisine dirençli Enterococci 

ve Staphylococcus aureus’a karşı 

etkili yeni bir analog olan vanko-

misin 3.0, lefamulin, cefiderocol, 

plazomicin, relebactam, erava-

cycline gibi geliştirilmekte olan 

antibiyotikler umut vaadediyor. 

2017 Mart ayı itibariyle geliştiril-

mekte olan 41 yeni antibiyotiğin 

15 tanesi faz 1, 13 tanesi faz 2, 

11 tanesi ise faz 3 aşamasında 

bulunmakta. Ne var ki kayıtlar, 

faz 3’e ulaşan ilaçların %60’ının 

kullanıma girebildiğini göster-

mekte ve bu silahlanma yarışın-

da bakterilerin direnç geliştirme 

hızı, insanların ilaç geliştirme 

hızından daha yüksek. O halde 

belki de yeni bir paradigma kay-

masına ihtiyacımız var.

Bunu sağlayabilecek bir aday 

yöntem yeterli çoğunluk algıla-

ma sistemini (quorum sensing) 

hedef almak... Bakterilerin ha-

berleşmesi kesilebilirse toksik et-

kileri, motiliteleri, biyofilm oluş-

turma yetenekleri engellenebilir. 

Böylece hem virulans azaltılabi-

lir hem de bakteri antibiyotiğe 

daha duyarlı hale getirilebilir. Bu 

yöntemle geliştirilecek bir teda-

vinin, doğrudan hücre ölümüne 

sebep olmadığı için bakteriler 

üzerinde daha düşük seçilim 
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baskısı oluşturacağına, bunun 

da direnç gelişimini yavaşlataca-

ğına inanılıyor.

Bir diğer kurtarıcı adayımız 

CRISPR-CAS9 sistemi... CRISPR 

kısaca, bakterilerin bakteriyofaj-

lara karşı geliştirdiği bağışıklık 

sistemidir. Bakteriyofaj bakteri-

nin yüzeyine tutunarak kendi 

DNA’sını enjekte eder. Böylece 

bakteriyi ele geçirerek çoğalmak 

için kullanır. Bazı bakteriler virüse 

karşılık  verebilirler; bakteri vi-

rüs DNA’sını kopyalayarak kendi 

DNA’sına entegre eder. Bu yeni 

parçaya CRISPR adı verilir. Böy-

lece bakteri, virüsün tekrarlayan 

saldırısında genetik arşivinden 

bir RNA kopyası çıkartabilir. Bu 

kopya CAS9 adı verilen protein-

le birleşir. CRISPR-CAS9 uyumlu 

virüs DNA’sını bularak keser ve 

çalışmaz hale getirir. CRISPR bak-

terinin tarihidir, uğradığı saldırı-

ların ve geliştirdiği savunmaların 

bakteri DNA’sında arşivlenmiş 

halidir. Bu mekanizmanın mani-

pülasyonu 21. yüzyılın sağlık ve 

genetik mühendislik alanında en 

önemli buluşu olma potansiyeli-

ne sahip. Peki antibiyotik direnci-

ni yenmek için kullanılabilir mi? 

Umutlu olanlar var. CRISPR-CAS9 

sistemi, genetik olarak modifiye 

edilmiş bakteriyofajlar kullanıla-

rak bakterinin kendi DNA parça-

larını, örneğin antibiyotik diren-

cinden sorumlu genleri keserek 

antibiyotiğe duyarlı hale gelme-

sini veya DNA’yı işlemez hale ge-

tirerek bakterinin intiharını sağla-

mak için kullanılabilir.

Bu  noktada ne ümitsiz ol-

malı ne de hatalı bir özgüvene 

sahip olmalıyız. Bahsedilen te-

davi adayları henüz konsept is-

patlama aşamasındalar ve - bir 

gün kullanıma girecek olsalar 

bile - yakın zamanda kullanıma 

girmelerini beklememeliyiz. Bu-

günkü durumda yılda yaklaşık 

700000 kişi dirençli bakteriler 

yüzünden hayatını kaybetmek-

te. 2050 yılında yıllık 10 milyon 

ölümle karşı karşıya kalabilece-

ğimiz hesaplanıyor. Yaşanacak 

ölümlere ekonomik kayıplar da 

eşlik edecek. Hem hasta sayısı-

nın artışının doğrudan, hem de 

hayvan mevcudunun azalma-

sının et, süt, yumurta gibi hay-

vansal ürünlerde dolaylı olarak 

yol açacağı pahalılığın, küresel 

gelirde iyimser senaryoda %1, 

kötümser senaryoda %3.8 kayıp 

yaratması bekleniyor. Elimizde 

ise hala hem insanlarda hem 

de hayvancılıkta gereksiz anti-

biyotik kullanımını engellemek, 

aşılanma oranını yükseltmek, 

yeni aşı ve ilaçlar geliştirmekten 

başka kayda değer bir mücadele 

yöntemi yok.
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İlaç Tasarımında
Teknoloji Çağı
Her medeniyette insanlar hastalığı önlemek ya da iyileştirmek amaçlı bitki ya da hayvan 
kökenli ilaçlar kullanmışlardır.  Eldesi zor olan doğal bileşikleri yapmak için organik sentez 
yöntemleri geliştirilmiş, tabi maliyeti çok fazla olduğundan, hesaplama tekniklerindeki 
ve bilgisayar donanımlarındaki gelişmeler in siliko (bilgisayar ortamında uygulanan) 
metodların gelişmesini sağlamıştır.

Günümüzde birçok ilaç şirketi tarafından ilaç araştırma ve geliştirmede kullanılan bilgisayar 
destekli ilaç tasarımı, artık modern teknolojinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Ecz. Merve KARACA
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Bilgisayar destekli ilaç tasarımı (Computer Ai-
ded Drug Design; CADD), moleküler yapı belir-
lenmesinde kullanılan deneysel metotlarla (NMR, 
kristalografi gibi) elde edilen bilgilerin, hesapla-
malı kimya metotlarının da kullanılmasıyla yeni 
ilaç moleküllerinin tasarlanması ya da mevcut 
ilaçların daha da geliştirilmesi işlemleridir.

Yeni ilaç tasarımı ve keşfi ortalama 10-15 yıl 
süren, birçok farklı disiplinin bir arada çalışması-
nı gerektiren, yüksek maliyetli ve zor bir süreçtir. 
Ancak, günümüzde bilgisayar destekli çeşitli in 
siliko yöntemler sayesinde maliyetler de azalarak 
bu süreçler kolaylaşmakta, çok daha etkili yeni 
ilaçlar tasarlanabilmektedir.

Tarihçesi

Bilgisayar destekli ilaç tasarımının temeli, P. Ehrich 

(1909) ve E. Fisher’in (1894) reseptör ve anahtar-kilit kav-

ramlarına dayanmaktadır. 1960’lı yıllardan itibaren kan-

titatif yapı-etki ilişkileri ile ilgili araştırmalar geliştirilmiştir. 

1980’li yılların başında moleküler biyoloji, X-ışını kris-

talografisi, üç boyutlu NMR ve bilgisayar grafikleri sa-

yesinde moleküler modelleme teknikleri hızlı bir şekilde 

gelişmeye başlamış,1990’larda üç boyutlu tarama ve 

yapı bazlı ilaç tasarımı tekniği uygulanmaya başla-

mıştır. 1990’ların sonunda insan genomu,  biyoinfor-

matik, kombinetoryal kimya ve yüksek hızda aktivite 

tarama teknikleri gelişmiş, ardından 2000'li yıllarda 

ADME ve toksisite çalışmaları uygulanmıştır.

 UYGULAMA ALANLARI ; 

- İlaçların optimizasyonunda,

- Emilim, dağılım, metabolizma, eliminasyon ve  
   toksisite profilinin ortaya çıkarılmasında

- İlaçların  güvenirlilik profilinin ortaya   
   çıkarılmasında kullanılmaktadır.

- Ayrıca, klinik öncesi veya klinik araştırmalardaki  
  birçok uygulamada fayda sağlamaktadır.

UYGULAMA AMAÇLARI;

- Önder bileşik geliştirme ve belirleme 

- İstenilen terapötik kategoride güçlü biyolojik  
   etki gösterebilecek yeni bileşiklerin tasarımı ve  
   tanımlanması  

- İdeal önder bileşiğe ulaşma 

- Önder bileşiğin istenilen özelliklerinin artırılması,      
   istenmeyen özelliklerinin azaltılması.
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  HTS ; 
- Çok sayıda ve çok çeşitli molekül  kütüphanelerinin hızla oluşturulmasını sağlaması, 
- Analiz performansının yüksek olması,
- İşlem hacminin çokluğu, 
- Otomasyonunun kolaylığı,
- Maliyetinin düşük olması nedeniyle çok önemli bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

YÜKSEK HIZDA AKTİVİTE TARAMA   
     (HIGH THROUGHPUT SCREENİNG)

HTS, maddelerin otomatik tarama sistemleri kul-

lanılarak farmakolojik etki taramalarından geçiril-

mesi işlemidir. Birçok farmasötik ve biyoteknolojik 

şirketin ilaç keşif sürecinde önemli bir konumdadır. 

İn vitro olarak çok sayıda bileşiğin etkisi test edilir ve 

robotlar birçok bileşiği eş zamanlı olarak analizleye-

bilir. Bir günde 100000 bileşik test edilebilir. 

1970’lerin sonu ve 1980’lerin başından itibaren ilk 

modern HTS laboratuvarlarının oluşturulması için 

gerekli bileşenler (küçük ölçekli robotik aygıtlar, bil-

gisayarlar ve mikroplakalar) bir araya getirilmiş, bu 

alet ve tekniklerin zaman içerisinde geliştirilmesiyle 

bugünkü HTS laboratuvar şartları sağlanmıştır.

HTS’nin ilk farmasötik uygulamaları, doğal kay-

naklı bileşiklerin aktivitelerinin taranması olmuştur. 

National Institute of Health (NIH) tarafından patenti 

alınmış bir yöntem olan HTS, “değişik maddelerin 

ortak bir analiz protokolü ile art arda veya tekrar-

lanarak test edilmesi” olarak tanımlanmaktadır. HTS 

analiz protokolü, bir maddenin ilgili biyolojik süre-

ce olan etkisinin incelenmesi amacıyla kusursuz bir 

şekilde tanımlanmış, hassas, hızlı ve verimli olacak 

şekilde tasarlanmıştır. Spektroskopik mikroplak oku-

yucularının daha geniş kapasiteli plakaları okuma 

yeteneğine ulaşmasıyla, HTS metodu daha hızlı ve 

otomasyona daha uygun hale getirilmiştir.
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Bilgisayar destekli ilaç tasarımında Gold, Molaris, 
Psilo, Amber, MOE, Dock, SCIGRESS, Pharmer, LiSi-
CA, Modeller Software gibi birçok program ve ya-
zılım kullanılmaktadır. Bu yazılımların molekülle-
rin konformasyonel olarak tanımlanması ve enerji 

hesaplamalarının yanında görüntüleme, homoloji 
modelleme, moleküler dinamik uygulamaları, ener-
ji minimizasyonu, docking, kantitatif yapı-aktivite 
ilişkisi (QSAR) gibi uygulamaları da bulunmaktadır. 

İlaç Tasarımında Moleküler Modelleme Yöntemleri 

Moleküler modellemenin birçok metotları ve uygulamaları mevcuttur. Yapı oluşturma, yapının gö-
rüntülenmesi, konformasyon oluşturulması, biyoaktif konformasyonların türevlendirilmesi, moleküler 
süperpozisyon ve çakıştırma, farmakoforik kalıpların türevlendirilmesi, reseptör haritalandırma, biyo-
lojik aktivitelerin tahmini, moleküler etkilesimler, docking, moleküler özelliklerin hesaplanması, enerji 
hesapları gibi daha birçok alanda moleküler modellemeden faydalanılmaktadır. Bu yöntemlerden ba-
zıları Farmakofor analizi, 3D-QSAR analizi, Docking yöntemi, De Novo tasarımı, Homoloji modelleme, 
Moleküler Dinamik...
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İlaç Tasarım Aşamaları

İlaca benzerlik için ligandları zenginleştirerek 
veya ilgilenilen hedef için uygun bazı fizikokimya-
sal özellikleri kullanarak ligand kütüphaneleri oluş-
turulur. Bugün ‘İlaç Evreni’ olarak adlandırılan veri 
bankalarında 109 civarında küçük sanal moleküller 
bulunmaktadır. Belirli bir hastalığa neden olan bir 
proteinin fonksiyonunu değiştirmek için o proteine 
bağlanacak bir molekülün, bu 109’luk molekül ha-
vuz içerisiden seçilmesi gerekmektedir. Bu kadar çok 
sayıdaki molekül arasından yapılacak seçimin de-
neysel yol ile yapılamayacağı açıktır.

İlk adım, bilgisayar ortamında yapılan hesapla-
malar ile bu havuzun, deneysel olarak incelenebile-
cek bir boyuta indirilmesidir. Sanal tarama veya yük-
sek hızda aktivite tarama ile bu moleküllerin fiziksel 
taraması yapılır ve kütüphanelerden seçilen olası ak-
tif moleküller biyolojik aktivite testlerine tabi tutulur. 
Daha sonra hedef belirlenir, hedef belirlenmesinin 
ardından o hedefe ait genetik moleküler biyoloji ve 
biyoinformatik çalışmaları ayrıntılı bir şekilde yapılır. 
Eğer gerekiyorsa yapı aydınlatılması gerçekleştirilir. 
Sonrasında ilaç tasarımında moleküler modelleme 
yöntemleri kullanılarak uygun moleküller belirlen-
meye çalışılır.

CADD yöntemlerinden faydalanılarak geliştiri-

len etken maddelere örnek olarak indinavir, dor-

zolamid, sildenafil, captopril, zanamivir, saquinavir, 

eprosartan, zolmitriptan, aliskiren, boceprevir, no-

latrexed dihidroklorürü verebiliriz.

Yeni İlaç Geliştirmenin Dünya ve         
Türkiye'deki Durumu

Her bir bileşik için 2,55 milyar $ yatırım yapılmak-

tadır. Ruhsat sonrası Ar-Ge harcamaları dahil edildi-

ğinde bir ilacın geliştirme maliyeti 2,87 milyar $’ı bul-

maktadır. En ufak bir hatada elde edilen tüm bilgiler 

güvenilirliğini ve değerini bir anda yitirebilir. Bu ne-

denle klinik araştırmalar genellikle gelişmiş ülkelerde 

yapılmaktadır. Klinik araştırmaların sadece %30’u Av-

rupa ve ABD dışında yapılmaktadır. Bir ilacın gelişti-

rilme maliyeti 1976 yılında 130 milyon $ iken, 1996 

yılında 500 milyon $'a yükselmiştir. 2000 yılında 1,04 

milyar $, 2013 yılında ruhsat sonrası Ar-Ge yatırımları 

da dahil edildiğinde 2,87 milyar $ civarındadır. 

2015 yılı verilerine göre dünyada ilaç Ar-Ge'si-

ne ayrılan bütçe yaklaşık 140 milyar $ civarındadır.           

Bu yatırımın %35’i Amerika Birleşik Devletleri'nde 

gerçekleşmiştir. Ar-Ge yatırımlarının çok önemli bir 

kısmı klinik araştırmalar alanında gerçekleşmektedir.

 Protein aktif bölgesi Tahmin edilen docking yapısıLigand
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Son yıllarda ülkemizde klinik araştırmalar alanında 

gerçekleşen hızlı büyümeye rağmen, henüz potan-

siyelinin çok altındadır. Ülkemizde klinik araştırma 

sayısı diğer ülkelere göre çok az sayıdadır. Şubat 

2015 itibariyle Türkiye, klinik araştırma sayısı (1.750 

adet) bakımından dünyada 31., Avrupa’da ise 17. sı-

rada yer almış ve dünya klinik araştırma sayısı topla-

mı (184.187 adet) içerisindeki payı %0,95 olmuştur.
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Geçmişten günümüze süregelen,  bütünü her 
geçen an daha da parçalara ayıran kişi değer ve 
yargılarının - dile kolay tabusal ayrımı- ötesindeki 
"kişi normallerinin" bireyleri ve toplumları yaban-
cılaştırdığı bir süreçte, bütün iken parçaya indir-
genen, sömürülen, birçok etkenli korku kültürün-
de yaşayan bireylerin; hazır kalıp fikir ve yaşamları 
benimsemesi absürtlüğündeki  sorumlu olduğu 
yaşam alanı ve değer yargıları dünyasında, sahip 
olduğu özbenliği adına karanlık ile çevrelenmiş çe-
lişkilerinin aydınlanma vakti gelmedi mi ?

İyisiyle kötüsüyle geçmiş mirası ve doğa gücü ile 
şartları oluşturulmuş düzensizlik düzeninde; sözüm 
ona düşünsel yetiye sahip bireyin, yaşam alanı ku-
ralını algısal sapma ile "güçlünün kazandığı, zayıfın 
elendiği" doğadan yansıma ancak vicdani değerler-
den uzak "doğal seleksiyon" kalıbı ile ifade etmesi 
ne kadar da ilginç. Kendi benliğindeki kayıpları ken-
di ruhunun inceliklerini baltalayarak oluşturan, ben 
merkezcil bir anlayış ile hak kavramını tanımlayan 
kişilerin bir araya getirmiş olduğu hasta toplumların 
varlığı; yorucu emeklerle adalet mekanizmasıyla ko-

runaklı hale getirilen evrensel etik değerleri her daim 
var eden bir sisteme olan inancımızı ancak içinde 
yaşadığı toplumun hak ve çıkarlarını kişisel çıkarların-
dan üstün tutan bireylerin hayata geçirebileceği öz-
gür bir yaşama olan özlemimizi daha da arttıracaktır.

Kişi normallerinin baskılanır olduğu, birçok konu-
da-mış gibi yaşanır olduğu toplumda; birey değer-
lerinin bir araya gelerek toplum değerlerini oluştur-
duğu göz önünde bulundurularak; bir arada yaşama 
yetisinin sağlıklı işlerliği, insani vicdani değerlere sa-
hip söylem ve edimleri bir olan bireylerin, başkala-
rının haklarına ve varlığına saygı duyması ve sahip 
çıkması ile mümkün olacaktır.

Her hali ile denge halinde olan dünyada her yok 
olan iyi yerine bir iyinin, her kötü için ise bir kötünün 
var olacağı öngörüsü ile iyiliğin devamı için ihtiyacı-
mız olanın içimizdeki iyiliğin her daim canlı kalması-
nı bir kez daha dilerken; Edip Cansever’in "Ne gelir 
elimizden, insan olmaktan başka!" sözlerine saygılar 
sunuyorum...

beş
cümle Ecz. Sevilay ÇAKMAK
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Son zamanlarda insanların sıklıkla yapaylıktan uzak, 
daha doğaya dönük, her şeyin tam organiğini (!) 
aradığını gözlemlemeye başladım. Rengarenk, şekil 

şekil ilaç koleksiyonları olan, başı ağrısa gripinlere sarılan nesil 
tükenmekteydi, bizler artık ilacı zehir olarak gören çaylara, 
yağlara sarılan nesile sağlık hizmeti veriyorduk. Sonra bu işi 
biz yapmayalım diye; bu bitkileri, acaba gerçekten o bitki mi, 
acaba aflatoksin içeriyor mu, acaba o bitkinin yaprağı mı, 
rizomu mu yararlı bilmeden pazarlama işini çok iyi yapan bir 
meslek grubu imza toplamaya başladı. 

Su benim için yavaş yavaş ısınıyordu. Yakın zamanlarda 
bir markanın bebek ürünlerini ebeveynlere tam bambudan, 
kumaşı tam organik pamuktan diye satmaya çalışması 
benim için artık son nokta olmuştu. Kendimizi fitoterapi 
konusunda geliştirmek zorunda oluşumuz bir kere daha 
büyük bir tevafukla yüzüme vurulmuştu. O yüzden ilk olarak 
bana en çok sorulan, piyasada çeşit çeşit kapsülleri cirit atan 
o bitkiyi araştırmaya başladım. Karşınızda zerdeçal...

Halk tarafından zerdeçal 
eşit miktarda bala ya da 
bir bardak kaynamış suya 
karıştırılarak; bağışıklık 
sistemini güçlendirmek, 
grip ve üst solunum 
yolu hastalıklarının 
semptomlarını hafifletmek, 
ağız yaraları ve uçuğun 
tedavisi  için kullanılıyor. 

Altın Baharat
Zerdeçal

Ecz. Ezgi Sena GÖREN
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Zerdeçal (Curcuma longa) zencefil ile aynı ai-
leden gelen (Zingiberaceae), sarı çiçekli, büyük 
yapraklı ve yumrulu, çok yıllık otsu bir bitkidir. 
Geleneksel Hint tıbbı olan Ayurveda ‘da çok kulla-
nıldığı için hintsafranı, zerdeçöp olarak da bilinir. 
İngilizcede ise "Turmeric" olarak adlandırılır.

 Anavatanı uzakdoğu olan bu tropik bitki Türki-

ye’de baharat olarak genelde tercih edilmiyor. Fakat 

meşhur bir Hint baharat karışımı olan köri sosu ye-

meklerinizde tüketiyorsanız, zerdeçalı tüketiyorsu-

nuz. Çünkü köri sos diye adlandırdığımız baharat 

karışımının temelini zerdeçal oluşturuyor, karışıma 

sarı rengi ve baskın tadı o veriyor. Zerdeçal bu altın 

renginden dolayı peynire, tereyağına ve hatta ku-

maş boyalarına renk vermede kullanılıyor. Paketle-

rin arkasındaki boya kodlarında E100 olarak gördü-

ğümüz renklendirici zerdeçalın ta kendisi.

Halk tarafından zerdeçal eşit miktarda bala ya da 

bir bardak kaynamış suya karıştırılarak; bağışıklık sis-

temini güçlendirmek, grip ve üst solunum yolu has-

talıklarının semptomlarını hafifletmek, ağız yaraları 

ve uçuğun tedavisi için kullanılıyor. Fakat bu doğru 

bir kullanım değil. Zerdeçal %50 gibi bir oranda ni-

şasta içeriyor, nişasta suda çözünen bir yapıya sa-

hip olduğu için zerdeçal da suda çözünüyor gibi bir 

görüntü oluşturuyor. Fakat handikabımız şu ki; biz 

etken madde olarak zerdeçalın az sonra bahsede-

ceğim kurkuminini kullanmak istiyoruz. Kurkiminse 

yağda çözünüyor. Suda çözülen zerdeçaldan sade-

ce nişasta alınıyor. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyle-

yebiliriz ki; bu şifalı bitki yağda çözünmediği sürece 

tamamen faydasız... Biz hastalarımıza şunları öner-

meliyiz; zerdeçalın kökündeki moleküller büyük ol-

duğu için biyoyararlanımı düşük. Kullanmak istiyor-
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larsa toz zerdeçal tercih etmeliler. Bu toz zerdeçalı 

yemekler piştikten sonra eklemek yerine, yemeğin 

pişirilmesi sırasında yağda kavrulması gerekir.

Zerdeçalın modern tıpta kullanılan etken mad-
desi (%2-5 oranında); aynı zamanda baharata 
sarı rengi veren ve en aktif bileşeni olan madde 
curcumindir.

Kurkumin modern tıpta alzheimerın, akut koro-

ner sendromların, vitiligo ve psöriyazislerin, ülser ve 

gastrit gibi kronik mide rahatsızlıklarının tedavisin-

de kullanılıyor. COX-1 aktivitesini etkilemeden COX-

2 ve COX-5 enzimlerini inhibe ettiği için doğal ve 

non-steroidal antiinflamatuvar. Bu etkisi sebebiyle 

de kronik eklem hastalıklarına sahip olan hastala-

rımız, osteoartritliler, Crohn hastaları ve daha pek 

çok hasta için iyi bir alternatif. Çünkü biz hastalıkları 

ayrı ayrı kategorilerde tanımlasak da pek çok hasta-

lık doktorlar tarafından aslında enflamasyon dedi-

ğimiz kategoride sınıflandırıyor. Kurkumin tüm bu 

endikasyonlara sahip olmasıyla birlikte bence en 

önemli özelliği kanser çeşitleri için alternatif bir te-

davi olması. Bu sebepten de son zamanların en yo-

ğun çalışılan, araştırılan maddelerinden bir tanesi.

Laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan çalış-
malarda curcuminin karsinojenezde inhibitör rol 
oynadığı gösterilmiştir. Bununla birlikte Doğu Hin-
distan’da yapılan epidemiyolojik çalışmalarda ade-
nom ve karsinomların insidansının düşük olduğu 
saptanmıştır. Ve tahmin edin Doğu Hindistan’da en 
çok ne tüketiliyor? Köri...

Gelelim antikanser mekanizmaya... Anjiogenez; 

vasküler kanalların oluşumunu kapsayan bir durum. 

Aynı zamanda  embriyonik gelişimden itibaren yara 

iyileşmesinde, dokuların kanla beslenmesinde, ke-

miklerin onarılmasında anjiogenez rol alır. Yani ka-

baca dokuların beslenmesi ve gelişmesi için vücut 

tarafından oluşturulan damarlanma diyebiliriz. Fa-

kat anjiogenezin kontrol edilememesi ve bir pato-

lojik bozukluk oluşturması durumunda tümör hüc-

releri etrafında damarlanma artıyor, damarlanma 
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arttıkça tümörün oksijenlenmesi artıyor ve tümör 

daha da büyüyerek en sonunda uzak dokulara sıçrı-

yor. Kurkumin tümör hücrelerinin kanla beslenme-

sini önlüyor (Anti-anjiogenez) bu sebepten kanser 

metastazında koruyucu olabileceği düşünülüyor. 

Bu mekanizmaya bakıldığında sadece metastazı 

önlüyor gibi algılanabilir ama kurkumin tümörü ta-

mamen de ortadan kaldırabiliyor. Bunun altında da 

oksijenlenmeyle ilgili mekanizmalar yatıyor. Çün-

kü sağlıklı dokuda hücrelerde mitokondri varken 

tümörlerde mitokondri bulunmuyor. Tüm bunlara 

ek olarak kanser tadevisinin radyoterapi sürecinde 

kanserli dokuyu öldürmek kadar sağlıklı hücreyi ko-

rumak da çok önemli bir durum. Kurkuminin  rad-

yoprototektif etkinliğinden dolayı radyoterapinin 

etkisini arttırdığı ile ilgili çalışmalar da var. Bildiğimiz 

gibi radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin seçici-

likleri yok. Radyoprotektif etki; radyoterapi sırasında 

sağlıklı dokunun korunması olarak tanımlanabilir.

Günlük olarak maruz kaldığımız karsinojenik 

maddelere rağmen diyetimizde bundan korunmak 

için çok az bileşen var. Kurkumin antioksidan etkisi 

sebebiyle ağır metallerin ve karsinojenlerin, iç or-

ganlarımızda yarattığı hasarı önlemede etkili.

Şimdi kurkuminin en güzel özelliğinden bahse-

deceğim. Kurkumin FDA tarafından GRAS (Gene-
rally Recognized as Safe) kategorisine eklenmiş bir 

madde. Bu demek oluyor ki; hedeflenen amaçlar 

doğrusunda nitelikli kişiler tarafından gıda takviye-

si olarak ek bir ön pazar incelenme ve onayına ge-

rek olmadan, genel olarak güvenli kullanılabilen bir 

madde. ("GRAS" is an acronym for the phrase Ge-
nerally Recognized As Safe. Under sections 201(s) 
and 409 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic 
Act (the Act), any substance that is intentionally 
added to food is a food additive, that is subject 
to premarket review and approval by FDA, unless 
the substance is generally recognized, among qu-
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alified experts, as having been adequately shown 
to be safe under the conditions of its intended 
use, or unless the use of the substance is otherwi-
se excepted from the definition of a food additive)

Peki curcumin kullanalım, ama ne kadar kullana-

lım? Kanser hastaları üzerinde yapılan pilot çalışma-

lara göre günlük alınan 3,6 gram güvenli ve etkili 

bir doz, ama kurkuminin biyoyararlanımı düşük ol-

duğu için optimize edilmiş formlar tercih edilmeli. 

Ve unutulmamalı ki zerdeçalın çok düşük bir oranı 

kurkumin.

Kurkuminin mucize olduğuna inandıysak bir eksi-

sini paylaşabiliriz. Maalesef safra taşı olanlarda kanal 

aktivitesini arttırabildiği için tehlike oluşturabiliyor, 

böbrek taşı olanlarda da dikkatle kullanmalıyız. Bu 

kişiler sürekli gözlem altında tutulmalı.

Size milli bir gururumuz olan medikal onkoloji 
alanında çalışan Prof. Dr. Mutlu DEMİRAY’dan bah-
setmek istiyorum. Yazımı yazarken, tam bitti mi 
acaba derken yine büyük bir tevafukla kendisiyle 
karşılaştım, bir eğitimine katıldım ve yazımdaki ek-
sik gördüğüm tüm kısımları sayesinde doldurdum. 
Mutlu Bey kurkuminin kanserle ilişkisini araştırmak 
için bir çalışma yapmış. Ve son evre akciğer kanse-
ri olan 43 yaşında bir hastayı bu çalışmaya dahil 
etmiş. Doktorların çok az yaşam süresi biçmiş ol-
dukları bu hastamızın tümörü maalesef tüm vücu-

dununa yayılmış durumdaymış. Mutlu Bey hastaya 
intravenöz ve yüksek dozlarda kurkumin vermiş. 
Yaşamasına neredeyse mucize gözüyle bakılan bu 
hastamızın altı ayda tüm tümörleri temizlenmiş ve 
iki yıldır vücut temizliğini koruyormuş. Doktorumuz 
bu çalışmasıyla Dünya Tıp Literatürüne geçti. Fakat 
maalesef bizim ülkemizde kurkumin içeren intrave-
nöz formlar hâlâ yok. Bu durumda yapılabilecek şey 
var olan oral optimize kurkumin preparatlarını nor-
malden yüksek dozlarda kullanmak. Zaten kemo-
terapi ilaçlarıyla herhangi bir etkileşimi söz konusu 
değil. Yine de kurkumin sadece bir ek tedavi, asla 
kemoterapinin yerine geçemez ve etkileşimi bulun-
masa da doktora danışılarak kullanılmalı.

          

KAYNAKLAR

1- PROF. DR. ERDEM YEŞİLADA-İYİLEŞTİREN BİTKİLER

2- KANSER TEDAVİSİNDE CURCUMİNİN YERİ (-Zonguldak Karaelmas   
 Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,   
 ZONGULDAK -Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji  
 Anabilim Dalı, EDİRNE)  

3- KANSERDE BİTKİLERLE TEDAVİDE ÖRNEK UYGULALAR
 (Doç. Dr. Canfeza Sezgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  
 Anabilim Dalı)

4- U S Food and Drug Administration Home Page

5- Anticancer potential of curcumin: preclinical and clinical studies
 BB Aggarwal, A Kumar, AC Bharti - Anticancer research, 2003

6- İmuneks Farma Prof Dr. Mutlu Demiray Kurkumin Eğitimi

OCAK 2018 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ 39



İçimizdeki Biyolojik Saat : 
Sirkadiyen Ritim

Biyolojik ritim, siyanobakterilerinden insanlara kadar birçok canlının dış dünyada tekrar eden 
fiziksel etkenlere karşı gösterdikleri döngüsel, biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal yanıtlar olarak 
adlandırılmaktadır. Biyolojik ritimler döngü süreleri göz önüne alınarak ultradiyen, sirkadiyen, 
infradiyen ve sirkannual gibi alt gruplara ayrılmaktadır.

Ecz. Gözde YÜKSEKDAĞ
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Ultradiyen ritimler, bir günde birden fazla döngü-
sü olan ritimler iken; haftalar ya da aylar süren ritim-
ler infradiyen, yaklaşık yılda bir tekrar eden ritimler 
de sirkannual ritimler olarak adlandırılmaktadır. Sir-
kadiyen ritimler ise yaklaşık bir gün süren ritimlerdir.

Sirkadiyen ritim; dünyanın kendi ekseni etrafında 
yaklaşık 24 saat süren dönüşünün canlılar üzerinde 
oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal 
ritimlerin tekrar edilmesi olarak tanımlanmaktadır.

İnsandaki en belirgin sirkadiyen ritim uyku-uya-
nıklık döngüsündeki ritmik değişikliklerdir. Erişkin 
bir insanın günde ortalama 8 saat uyku, 16 saat 
uyanıklık süresi bulunmaktadır.

Biyolojik ritim, tek hücreli canlılardan yüksek kar-

maşık canlılara kadar görülüyor. Canlılarda ritim ilk 

defa Fransız bilim adamı Jean Jacquesd’Ortous  de 

Marian tarafından 1729 yılında, mimoza bitkisi üze-

rinde yaptığı gözlemlerle ortaya çıkmıştı.

De Marian mimozanın gün ışığına göre hareket 

ettiğini, ancak bitkinin tamamen karanlığa maruz 

bırakıldığında da bu hareketini devam ettirdiğini 

fark etmişti. Bu gözlem; bitkide içsel bir mekaniz-

manın var olduğu, bu mekanizma sayesinde bit-

kinin ritmik bir şekilde hareket edebildiği fikrinin 

ortaya çıkmasına sebep oldu. Sonrasında yapılan 

birçok çalışma memelilerde de biyolojik saatin var 

olduğunu ve bu saatin içsel ve çevresel faktörlerle 

düzenlendiğini gösterdi.

Moleküler düzeyde sirkadiyen ritmi sağlayan 

genler ve mekanizma ilk olarak sirke sineği, Dro-
sophila melanogaster, üzerinde yapılan çalışmalar 

ile  belirlendi. 2017 Nobel Tıp Bilim Ödülü sirke si-

neği ile bu alanda öncü moleküler çalışmaları ya-

pan Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael 
W. Young’a verildi. Bu araştırmacılar sirke sineğinde 

günlük ritmi diğer bir deyişle sirkadiyen ritmi kont-

rol eden genleri buldular.
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Tespit edilen bu genlerin gece boyunca ürettik-

leri proteinlerin hücrede biriktiklerini ve gün içeri-

sinde azalarak kaybolduklarını gözlemlediler. Bu sa-

yede hücrelerin gen ifadelerini sirkadiyen zamana 

bağlı olarak düzenlediklerini belirlediler.

1984’te Brandeis Üniversitesi’nden Jeffrey Hall ve 

Michael Rosbash ile birlikte Rockefeller Üniversite-

si'nden Michael Young Periyod genini izole ettiler. 

Jeffrey Hall ve Michael Rosbash sonrasında bu ge-

nin sentezlediği Periyod (PER) proteininin gece vak-

tinde miktar olarak en üst düzeye çıktığını ve gün-

düz vaktinde ise azalarak en alt düzeye ulaştığını 

gözlediler. Bu şekilde sirkadiyen ritmin elde edildi-

ğini önerdiler. Bu hipotez ile engelleyici (negatif ) bir 

geri besleme mekanizması ile PER proteininin kendi 

sentezini önleyebileceğini ve dolayısıyla kendi sevi-

yesini sürekli, periyodik bir ritim ile düzenleyebile-

ceğini ileri sürdüler.

1994 yılında Michael Young, normal bir günlük 

ritim için gerekli TIM proteinini kodlayan Timeless 
adı verilen ikinci bir saat geni keşfetti. Sonrasında 

yaptığı çalışmalarda, TIM proteininin PER proteini ile 

etkileşerek hücre çekirdeğine girdiğini, her iki genin 

de kendilerinin ve saate bağlı diğer genlerin ifadesi-

ni baskıladıklarını belirlediler. Bu mekanizmanın bit-

ki, insan ve diğer birçok  canlıda korunmuş olduğu 

yapılan çalışmalarla gösterildi.

İnsan, gündüz yaşama özelliği sergileyen “diur-
nal” bir canlıdır. Beslenme, egzersiz, çalışma gibi 

çoğu aktiviteyi gün içinde yapmakta ve geceleri 

de dinlenmektedir. İnsanlardaki içsel metabolik 

saat zaman ipuçları sunarak metabolik reaksiyonlar 

ile planlanan aktiviteler arasında senkronizasyonu 

sağlamaktadır. Ancak, modern yaşamla birlikte bu 

hassas sistemde giderek artan değişimler meydana 

gelmektedir. Modern hayatın insanlara sunduğu 

vardiyalı çalışma saatleri, gece çalışma, gece yeme 

sendromu ve uyku bozuklukları içsel ritmi bozabil-

mektedir.

İç saat ve metabolik ritim arasındaki bozulmuş 

senkronizasyon enerji dengesini etkilemekte ve 

obezite, diyabet ve kalp hastalıklarının da içinde yer 

aldığı metabolik hastalık risklerini artırmaktadır.
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İnsanlarda ve memeli hayvanlarda sirkadiyen ritmin 

düzenleme merkezi anterior hipotalamustaki supraki-

azmatik nükleus (SCN) ve orta beyindeki pineal bezdir.

Suprakiazmatik nükleus aktivasyonu; fotoperiyod 

(ışık-karanlık) tarafından düzenlenir. Fotoperiyod, 

endojen ritimlerin düzenlenmesi için temel sinyal-

dir. SCN; efferent bağlantılar ile lokomotor etkinlik, 

yiyecek alımı, su alımı, cinsel davranış, derin vücut 

sıcaklığı, ACTH salınımı, prolaktin salınımı ve mela-

tonin salınımında etkilidir.

Yapılan binlerce moleküler ve epidemiyolojik çalış-

ma günlük sirkadiyen saatin bozulmasının insanlarda; 

uyku-uyanma döngüsü, kan basıncı, beslenme, enerji 

üretimi ve depolanması, hafıza diriliği, bazı hormon-

ların (melatonin, kortizon, serotonin, vb.) periyodik sa-

lınımı ve uzun vadede çabuk yaşlanma gibi fizyolojik 

işlevlerin aksamasına sebep olduğunu gösteriyor.

Ayrıca epidemiyolojik ve genetik çalışmalar; dav-

ranış bozukluğu, nörolojik ve psikolojik hastalıklar, 

uyku bozukluğu, kanser ve metabolik hastalıkların-

da sirkadiyen ritim bozukluğu ile ilişkilendirildiğini 

gösteriyor. Hastalıkların semptomlarının şiddeti ve 

hastalıkların akut alevlenme riski konusunda bilinen 

gece-gündüz ve diğer zaman bağımlı değişiklikler, 

ilaçların farmakokinetik özellikleri, güvenilirlikleri ve 

etkilerindeki sirkadiyan ritimlerle birleştirildiğinde 

ilaçlarla tedavide yeni bir yaklaşım gerektiği  ortaya 

çıkmaktadır. Bu yaklaşım da kronoterapidir.

Kronoterapi hastalıkların ilaçtan etkilenmesinde-

ki ve/veya hastaların ilaç yan etkilerine toleransla-

rındaki ritmik değişikliklerle uyumlu biçimde, ilaç 

konsantrasyonlarını zamana yayarak tedavilerin et-

kinliğini ve güvenliğini arttırmanın bir yoludur.

Yapılan preklinik ve klinik çalışmalarda, bütün vücut 

fonksiyonlarında belirgin gün içi ritimlerin bulundu-

ğu ve bunun da ilaçlar bakımından gerek farmakodi-

namik gerekse farmakokinetik parametreleri belirgin 

bir biçimde etkilediği anlaşılmaktadır. Öyleyse doğru 

zamanda ilaç uygulaması da ilaç doz alımı ve endikas-

yon bakımından en önemli standartlardan birisidir.

Son yıllarda yapılan klinik çalışmaları farmakokineti-

ğin ve farmakodinamiğin sirkadiyen saat tarafından ila-

cın veriliş zamanına göre değişebileceği konusunda ye-

terli kanıtlar ortaya koymuştur. Bu çalışmalara göre bazı 

hastalıklara ait sirkadiyen ritimler aşağıda belirtilmiştir.

Allerjik Rinit: Gece uykusu ve gün boyuna oranla 

yataktan kalkış saatlerinde şiddetlenir.

Astma: Hastaların çok büyük çoğunluğunda semp-

tomlar, diğer görülme zamanlarına karşın 100 kez 

daha sıklıkla uykudan uyanmadan önceki son 1-2 

saat içinde ve daha çok kış aylarında görülmektedir.
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Romatoid artrit : Semptomlar yataktan kalkış sıra-

sında şiddetlenir.

Osteoartrit: Semptomlar öğleden sonra ve akşam 

şiddetlenerek kötüleşir.

Mide Ülseri : Ağrı genellikle günlük öğünleri takiben 

mide boşalmasından sonra, akşam geç saatlerde ve 

sabahın çok erken saatlerinde uykudan uyandırarak 

ortaya çıkar.

Migren : Migren tipi baş ağrıları sabah uykudan 

uyanıldığında geceye göre daha sık oluşur.

Baş ağrısı : Baş ağrıları sabah erken saatlerde şid-

detlidir.

Epilepsi : Tutarıklar (epilepsi nöbetleri) günün veya 

gecenin sadece belirli saatlerinde ortaya çıkar. Gece 

uykusunda başlayanlar sabah sonlanır. Hastalar ara-

sında tutarık kalıpları bireysel değişkenlik gösterir.

Stabil anjina : EKG anormallikleri yataktan kalkış-

tan sonraki ilk 4-6 saatler arasında sıktır.

Stabil olmayan anjina : EKG anormallikleri uyku 

sırasında sık olarak görülür. Göğüs ağrısı dinlenme sı-

rasında bile duyumsanabilir.

Kalp krizi-Miyokard enfarktüsü: Genellikle ve has-

taların büyük bir çoğunluğunda sabah erken yatak-

tan kalkış saatlerinde ortaya çıkar.

Akut miyokard infarktüsünde sirkadiyen ritmin özel-

likle sabah saatlerinde daha yoğun olması uykudan 

uyanma ile oluşan katekolamin seviyesindeki yükselme 

ve buna bağlı olarak oluşan nabızda, kan basıncında, 

vasküler tonusta, trombosit agregasyonunda ve koa-

gülasyon mekanizmasındaki artışla açıklanmaktadır.

İnme : Genellikle ve hastaların büyük bir çoğunluğun-

da yataktan kalkış saatlerinde ortaya çıkar.

Hipertansiyon : Kan basıncı ölçümlerindeki yük-

sek düzey okumalar tipik olarak yataktan kalkışı takip 

eden geç sabah saatlerinde ortaya çıkmakta ve bu 

düzey öğleden sonraya kadar sürmektedir. En düşük 

düzeyler ise erken uyku saatlerinde ölçülebilmektedir.

 Konjestif kalp yetmezliği : Semptomlar gece kötüleşir.

Trombotik ve hemorajik hasar : İnsidansı sabah 

günlük aktivitenin başlangıcında en yüksektir.

Hücreler anormal olarak çoğaldıklarında ve 

apoptoz fonksiyonlarını kaybettiklerinde genellikle 

kanserleşirler. Günümüzde kanser tanı ve tedavisin-

deki moleküler yolaklar büyük önem kazanmıştır. 
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Bu moleküler yolaklarda rol alan mikroRNAlar gibi 

anahtar moleküllerin ve sirkadiyen saat  gibi düzen-

leyici mekanizmaların kanser gelişimi üzerine etki-

leri olduğu belirlenmiştir.

Hücre döngüsü, DNA hasarına cevap ve tümör 

baskılanması gibi önemli biyolojik yolaklar sirkadi-

yen kontrol altındadır. Sirkadiyen saat gen ürünle-

rinin kanser oluşumunda negatif düzenleyici olarak 

rolleri vardır ve çeşitli kanser tiplerinde bazı saat 

genlerinin ekspresyonları değişmektedir.

Farmakokinetik parametrelerin ve ilaç etkilerinin 

ilacın gün içinde verildiğinde; zaman tarafından et-

kilendiği, doğru ilacın, doğru dozda, doğru  uygula-

ma  yoluyla verilmesinin tedavi bakımından yeterli 

olmadığı, bütün vücut fonksiyonlarında belirgin 

gün içi ritimlerin bulunduğu, bu ritmin ilaçların 

farmakodinamik ve farmakokinetik parametreleri-

ni belirgin  biçimde  etkilediği ve zamanın ilaçların 

terapötik etkilerinde önemli değişiklikler  oluştura-

bildiği artık günümüzde bilinmektedir.

Sirkadiyen ritm ilaçların doğru zamanda alımı açı-

şından büyük önem taşımaktadır. Çünkü sirkadiyen 

ritim nedeni ile ilaçların doğru zamanda alımı ilacın 

maksimum etkinliğinin sağlanması ve minimum 

toksisite oluşturması açısından önemlidir.

Kronoterapinin hedefi, hastanın ilaca en çok ge-

reksinimi olduğu zamanda büyük dozda, gereksi-

nimin azaldığı zamanlarda da daha az dozda veril-

mesidir. Geniş çaplı klinik deneyler çerçevesinde, 

sirkadiyen zaman yapısı dikkate alınarak ilaçların uy-

gulanması, belirli konvansiyonel tedavilerin etkinlik  

ve güvenirliğinde artış sağlamıştır.

Peptik ülser hastalığının kontrolünde, tablet şeklin-

deki  konvansiyonel  H2 reseptör antagonistleri gün-

de bir kez akşam veya proton-pompası antagonistle-

ri günde bir kez sabah şeklinde ve hastalığın ritmine 

uyumlu olarak tedavide kullanılır duruma gelmiştir.

Spesifik teofilin tablet formülasyonları günde bir 

kez akşam nokturnal astmanın tedavisinde kullanıl-

maktadır.

HMG-CoA redüktaz antagonistlerinin gece uygulan-

ması (Lescol, Mevacor, Pravachol ve Zocor) antihiper-

lipidemik olarak etkilerini önemli ölçüde artırmaktadır.

Kronoterapötik bir diğer yaklaşım örneği de hipno-

tiklerin yatma zamanınından önce uykunun indük-
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lenmesi ve devamının sağlanmasında kullanılmasıdır.

Esansiyel hipertansiyon veya iskemik kalp hasta-

lığı olan hastaların tedavi optimizasyonları bakımın-

dan verapamil HCl, 24 saatlik kontrollü salım yapan 

dozaj formu şeklinde (Covera-HS) gece yatma za-

manından önce uygulanmaktadır.

İlaçların kullanım zamanı ve dozları vücudumu-

zun biyolojik ritmine göre ayarlandığında maksi-

mum etki ve minimum yan etki ile tedavi kolayla-

şacaktır. Vücudumuzdaki biyolojik saatin işleyişi ile 

ilgili uzun yıllardan beri bilimsel çalışmalar yapıl-

maktadır. Biyolojik saatin bozulmasıyla birlikte vü-

cudumuzun dengesi bozulmakta ve bu bozukluk 

birçok hastalığa yol açabilmektedir.

Neredeyse tüm hormonlar sirkadiyen ritimlerle 

düzenlenir. Örneğin kortizol en düşük konsantras-

yonlarına uyku sırasında düşer ve sabah erken saat-

lerde en yüksek konsantrasyonlarına ulaşır. Biyolojik 

ritimler jet lag ve mesai saatleri gibi sosyoekolojik 

faktörler kadar hastalık ve ilaçlardan da etkilenir. Va-

rolan klinik veriler, belirti ve semptomların zaman 

içinde sabit olmadığını ve genellikle siklik paterne 

sahip olduklarını göstermiştir. İnme ve kalp krizleri-

nin çoğu günün herhangi bir saatiyle karşılaştırıldı-

ğında sabahları oluşur ve osteoartriti olan hastalar 

sabahları geceye göre daha az ağrı duyma eğili-

mindedir. Çalışmalar ayrıca kemoterapi, astım ve 

osteoartrit tedavilerinin, ilaçlar dikkatlice seçilmiş 

zamanlarda yapıldığında daha fazla efektif ve daha 

az toksik olabileceğini göstermiştir.

Kişinin biyolojik ritmine göre verilen ilaçlar tedavi 
yöntemlerinde daha çok kullanılmaya başlandıkça 
istenen etki ve istenmeyen yan etkiler azalacaktır. 
Tedavi açısından ve tedavinin uygulama zamanı 
bakımından biyolojik saatin vücutta oluşturduğu 
ritimlerin bilinmesi tedaviyi de kolaylaştıracaktır.

Kaynaklar:

1- Farmakokinetikte Kronofarmakokinetiğin Önemi ve Kronofarmasötik İlaç 
Şekli Tasarımı; Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, Prof. Dr. Zeynep Şafak Teksin

2- Kronobiyoloji,Kronofarmakoloji, Kronopatoloji ve Kronoterapötiklere 
Özet Bakış, Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu
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4- Sirkadiyen Saat, Hücre Döngüsü ve Kanser; Dicle Tıp Dergisi; Cansu 
Özbayer;İrfan Değirmenci
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Antik Mısır’da
Kozmetik
Herkesin yakından tanıdığı kozmetik 
ürün kavramı Latince "Cosmos" 
kavramından türemiş olup; kişinin dış 
görünümünü düzenlemek amacıyla 
deri, tırnak, saç gibi harici organlara 
uygulanan preparatlardır.

İnsanlarda güzellik kavramının ilk çağlara kadar dayanıyor olması kozmetik ürünlerin 
ruhsal ve bedensel iyileştirme ve güzelleştirme açısından insan hayatında önemli bir yer 
edindiğini açıkça göstermektedir.

Bizim, bugün kozmetik hakkında bildiklerimizin ve tıbbi uygulamaların büyük bir kısmı Eski Mısırlılar-
dan gelmektedir. İnsan sağlığı üzerinde çalışma, Eski Mısır toplumunda aristokrasi sınıfının ciddiye aldığı 
bir uğraştı. Diğer kültürlerle Eski Mısır kültürü ve onun süren gelişiminde kozmetiklerin sanatı iki şeye da-
yanırdı. İlki, sert ve nemli iklimi ile güneşli ve kuru iklimiydi. Kozmetikler ile ilgili çalışmalarının temeli de 
özellikle iklim koşullarından kaynaklanan cilt ve saç problemlerine çözüm bulmak ve cildi korumak içindi. 
Kozmetiklerin dayandığı ikinci şey ise dinsel törenler, inançlar ve diğer geleneklerdi. Kozmetiklerin kulla-
nımı ve parfümler hakkındaki bilgiler MÖ 4000 yıllarından öncesine kadar dayanmakta, arkeolojik kalın-
tılardan elde edilen bulgular yine bu tarihlerde Mısır toplumunda bu uğraşın var olduğunu göstermektedir.

Ecz. Büşra ER
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Ölülerle birlikte eşyaların da mezara konulduğu 
Eski Mısır’da yapılan arkeolojik kazılarda bulunan, 
yüze sürülen boyaların karıştırıldığı küçük kâseler, 
binlerce yıl sonra hala güzel kokusunu koruyan mer-
hem kapları, MÖ 4000’lerde kozmetiklerin yaygın 
olarak kullanıldığının kanıtıdır. Genellikle rahiple-
rin hazırladığı bu güzellik ürünlerinin hoş kokulu 
bitkilerden, tohumlardan ve yağlardan elde edildiği 
bilinmektedir. Kekik, ıtır, sedir ağacı, amber, misk, 
sakız, reçine ve çeşitli çiçekler, yapraklar ve kökler 
kullanılarak hazırlanan kozmetiklerin formülle-
ri çok gizli tutulmuştur. Kozmetik yapımının çok 
önemsenen bir sanat olduğu gerek o dönemlerden 
kalma resimlerden, gerek mezarlardaki buluntular-
dan anlaşılmaktadır.

Bu buluntularda Eski Mısır’da göz makyajına çok 
önem verildiği ve Mısırlı kadınların gözlerinin altı-
nı yeşile boyadığı, fildişi, tunç, tahta ya da kemikten 
yapılmış minik bir çubukla üst kapağa is, antimon 
ve kurşun karışımı siyah bir boya olan sürme çektiği, 
ayrıca kirpiklerini de boyadıkları görülmektedir. 

Mısırlı şifacılar, tozu, boyayı, yağı ve karışık mer-
hemleri, ithal edilen birtakım bitki ve baharatlarla 
birlikte kullanarak bu karaya özgün bir kozmetik 
geliştirdiler. Ayrıca bu kozmetik ürünlere olan tale-
bin, bununla ilgili aksesuar üretiminin gelişmesine 
neden olduğu keşfedilmiştir. Satışa yönelik olarak 
imal edilmiş değişik tiplerde bir takım kavanozlar, 
özel kaplar gibi...

Mısır'ın orta dönemlerinde ise, yeni ve egzotik 
malzemeler Uzak Doğu ülkelerinden ithal ediliyor-
du. Bu ithalatta en çok alınanlar; mir, baharatlar, 
mastika, tarçın, afyon tentürü ve fıstık reçinesiydi. 
Yine bu dönemde kozmetik ürünlerin ve bu ürün-
lerin saklanmasına ve kullanımına ilişkin laboratu-
arlar kurulmuştu. 

Mısırlılardan kalma eski bina kalıntıları üzerin-
de yapılan araştırmalardan, parfümeri sanatının, 
günümüz insanlarını hayrete düşürecek karma-
şık formüllere ilişkin yazıların bulunması, bunları 
imal ve uygulamanın başlı başına geniş bir botanik 
bilgisini gerektirdiği anlaşılmaktadır. Piramit me-
tinlerinde ise, dinsel anlam ifade eden 7 kutsal bitki 
yağına ilişkin metin bulunmuştur. Bu kutsal 7 yağ 
ise, "hekenu yağı", "sefet yağı", "nekhemen yağı", 
"tewat yağı", "en iyi Libyalı yağ" ve "en iyi sedir 
yağı" ve bir de bunların karşımından elde edilen 
özel bir merhem.. Mısırlılar, vücutlarına bu yağları 
sürmekteydiler. 
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Güzel kokulu malzemelerin kullanımındaki tec-
rübe ve benzersiz yaklaşımları aromaterapiyi gün-
lük yaşamlarında uygulayabildiklerini ve 30 farklı 
bitki yağını sıkça kullandıklarını da görmekteyiz. 
Her ne kadar vücuda yağ sürmek eski dünya kül-
türlerinin hemen hepsinin ortak bir özelliği olsa 
da Mısırlılar aynı zamanda putlaştırdığı tanrıları-
na yağlar sürmekte ve onlar için tütsü kokularını 
adamaktaydılar. Güzel koku Mısırlı kadınların ol-
mazsa olmazlarından birisiydi. Parfümlerini ise Nil 
boyunca yetişen güzel kokulu çiçeklerin yağların-
dan elde ediyorlardı. Bu yağları inanması güç olsa 
da ısıyı 65 dereceye sabitleyerek ısıtıyor içine tarçın 
gibi kokular da ekliyorlardı. Bitkilerin içindeki şifa-
lı vitamin ve yağlar sürdükleri cildi koruyor dinç ve 
diri gözükmelerini sağlıyordu. Koku amaçlı kulla-
nılan malzemeler, hayvansal yağlar, bitkisel yağlar, 
balmumu, süt, bal ve bitki çeşitleriydi. Eski Mısır-
da kokular, aynı zamanda mumyalamada kulla-
nılmaktaydı. Kral Tutankhameni'nin mumyası ilk 
defa açıldığında bile içinden zayıf bir koku hissedi-
lebilmekteydi. Mısır duvar resimlerinde tapınak ve 
saraylarda dansçıların saç ve vücutlarında; müzis-
yenlerin ise başlarında, dudaklarında ve mahrem 
yerlerinde kullandığı görülmektedir.

Çöl ikliminde yeni bir güne uyanan Mısırlılar gü-
nün ilk duşunu alırlar ve derhal güneşten koruyan 

kremlerini vücutlarına uygularlardı. Yaralanmalar 
ve deformeler için bal, lotus çiçeği ve bazı özel içe-
rikli yağları kullanırlardı. Ayrıca ağız ve diş bakı-
mına da önem verdikleri, mentol, kaya tuzu, biber 
ve kurutulmuş bitkilerden elde edilen bir karışımı 
pudra ile karıştırarak hazırladıkları diş pastasını 
kullandıklarına da Papirüslerde rastlanmıştır.

Bu diş pastaları ince saplı, çoğunlukla kemikler-
den yapılan diş fırçaları ile uygulanmaktaydı. Şaşır-
tıcı bir diğer bilgi ise ferah bir nefes için tarçın, çam 
tohumları gibi bitkilerle pudra ve balı karıştırdıkla-
rı pastil formunda şekerler kullanmalarıydı.

Oksitlenmiş bakır, aşıboyası, kül, malakit gibi 
malzemeler yine Mısırlılar tarafından kullanılmak-
taydı. Eski Mısırlı kadınlar tarafından kullanılan 
kozmetiklerin ve yağların ayrıntıları hakkında bize 
bilgi veren bir başka şey de bunların saklama kap-
larında ve bu kapların çeşitlerinde fark edebiliyo-
ruz. Son derece şık olan bu saklama kutuları daha 
çok zengin kesimdeki kadınlar tarafından kullanıl-
maktaydı. Yoksul halktan kadınların bu işlev için 
ne tür kutu ve aksesuar kullandıkları ise hala net 
olarak bilinmemektedir. 

OCAK 2018 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ 49



16. yüzyıldan kalma bir papirusta, cilt kırışıklık-
larını gidermek ve lekeleri çıkarmak için bir mer-
hem tarifi verilmektedir. Bu tarifte ''bal mumunu 
eritip yağ ve sütle karıştır ve gündüzleri yüze uy-
gula'' denilmektedir. Maskeler için genellikle su ve 
yağla karıştırılan yeşil malakit veya gözleri çizmek 
için lacivert rengini versin diye yeşim taşı tozu veya 
is kullanılmaktaydı.

Ancak sürme ile gözleri boyamak sadece deko-
ratif bir amaca hizmet etmiyordu, Mısır'ın güneşli 
ve tozlu sert ikliminde, çöl rüzgarlarından doğan 
tozlardan gözleri korumak için küçük bir çubukla 
gözlerin etrafındaki noktalara uygulanıyordu. Sür-
menin temel maddesi olan ve kurşun içeren zehir-
li mineral, gözyaşı ile karıştığında anti-bakteriyel 
özellik taşıdığı görülmektedir. Siyah ve yeşil farlar 
Mısırlıların en çok tercih ettiği renklerdi. 

Şüphesiz bizim kullanmakta olduğumuz mo-
dern göz kalemlerinin de bundan esinlendiğini bi-
liyoruz artık. Cilt bakım kremleri ise çalışan işçiler 
için geliştirdikleri bir ürün olarak görülmektedir. 
İşçiler yüksek ısı ve güneş ışınları altında çalıştık-
ları için cilt hastalıklarına yakalanma oranları bir 
hayli yüksekti. Bu nedenle cildi nemlendirmek için 
en yağlı çiçekleri kullanarak krem elde ediyorlardı.

Mısırlı kadınlar tarafından dikkat edilen bir di-
ğer kozmetik ise, allık, yanaklar ve dudaklar için 
kullanılan preparatlardı. Eski Mısır sanatı ve iko-
nografyasına baktığımızda Mısırlıların başlarını 
sürekli tıraş ettiklerini, papazların da kaşlarını dü-
zenli aralıklarla tıraş ettiklerini bilmekteyiz. Kulla-
nılan peruklar ve bu peruklarda kullanılan stiller 
kişiler arasındaki statüyü de göstermekteydi. Ama 
kadınların hepsinin de kullandığı peruklar omuza 
kadar inerdi. Perukların çoğu, insan saçı, hayvansal 
kıllar ve bitki liflerinden yapılmaktaydı.

OCAK 2018 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ50



Bal mumundan yapılan saç briyantinleri tarzı 
kremler, saça şekil vermekte kullanılırdı. Kadınlar 
peruklarının üzerine koydukları tepeliklerin içine 
kokulu krem veya yağ koyarlar, bu sıcakta eriyip 
saçlarına akardı. Bu eriyen karışımın esas amacı ise 
saçları ve vücudu bitlerden korumaktı. 

Zengin erkekler ve kadınlar peruk takardı ve 
yüksek tabakadaki kişilerin kullandığı bu perukla-
rın bakımı zahmetli bir işti ve bu da bu iş için birer 
hizmetçi gerektiriyordu. Eski Mısır toplumunda 
insanın yaşlılıktan korkması ve yaşadığı zamana 
meydan okuyarak genç kalmaya çalışması toplum-
sal bir davranıştı. Saçların beyazlaması yaşlılığın 
göstergesi olduğu için, Mısırlılar bunu saklamak 
için ya boyar ya da saçlarını kestirirlerdi.

Bu dönem kültürlerinde vücut serbestçe kulla-
nıldı ve cinsellik, çoğunlukla tanrılardan bir hediye 
olarak algılandı. Dansözlerin ve fahişelerin zühre-

vi hastalıklardan korunmak için bacaklarına cüce 
tanrı dövmesi yaptırdıkları görülmektedir. Ancak 
yine de çıplaklığın bir soru olduğu zamanlar da 
vardı. Özellikle, yüksek tabakadaki bir kadının 
vücudunu açığa çıkarma biçimi ve düzeyi alt taba-
kadaki bir kadınınkiyle aynı olamazdı. Boyalar ve 
doğal boyama teknikleri, vücut üzerinde kullanılan 
renkler ve hatta bitkiler sınıf farklılıklarını temsil 
eder, güzellik kavramından ziyade çoğunlukla tö-
renler ve Tanrı’ya kendini beğendirme gibi dinsel 
nedenlere dayanırdı.

GÜZELLİK ALGISININ TEMELİNİ   
OLUŞTURAN MEDENİYET  

Son Mısır kraliçesi ve firavun Kleopatra, iktidar 
gücünün yanı sıra güzelliği ile de yüzyıllardır ko-
nuşulmaya devam etmektedir. Asırlar öncesinin en 
güçlü ve etkileyici kadını güzel olmak için süt ban-
yosu yapar, çamur ve killer kullanır, tarçını hayvan 
yağında ovarak muhteşem bir parfüm elde ederdi. 
Parfümlerine o kadar özen gösterirdi ki bozulmama-
sı için su mermerinde saklardı. Güzelliğine son derece 
düşkün olan bu gizemli kadın, bal mumunu reçine ile 
karıştırarak saç şekillendirme losyonu olarak kulla-
nır, romantik bir koku için kendisini tütsüyle ovardı.

Kısacası, kadınıyla erkeğiyle, dirisiyle ölüsüy-
le antik Mısırlılar güzel görünmek için ellerinden 
geleni yapıyordu. Tahta tabutlara işlenmiş sürmeli 
yüzler herkesin dikkatini çekmiştir. Fakat bu güzel-
lik malzemeleri arkeologlar açısından hala muam-
ma olmaya devam ediyor. Bir taraftan Mısırlıların 
gerçekten de güzellik düşkünü olması ve bizim de 
bugünkü güzellik anlayışımızı biçimlendirmiş ol-
ması mümkün. Fakat aynı zamanda bizim kendi gü-
zellik değerlerimizi tümüyle farklı başka bir kültüre 
yakıştırmamız da söz konusu olabilir. Şüphesiz tıb-
bın ve sağlık biliminin güneş gibi doğduğu bir me-
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deniyette kozmetiğin dayanağının yalnızca güzellik 
olmaması ancak kendinden sonraki yüzyılları şekil-
lendirecek estetik görünümler, bütün gizemleriyle 
ve alıcılığıyla uygulanmaya devam etmektedir.

Manchester Üniversitesi’nde Antik Mısır Bilim 
Uzmanı Joyce Tyldesley şöyle diyor:

“Kleopatra’nın büyük bir burnu, çıkık çenesi ve 
kırışıklıkları vardı. Para üzerinde bu şekilde res-
medilmiş olması otorite sağlama amaçlı olabilir.                 
Plutarkhos, Kleopatra’nın güzelliğinin görünüşün-
den ziyade sesinde ve neşesinde olduğunu söylüyor-
du. Buna rağmen biz onu Elizabeth Taylor’ın can-
landırdığı şekilde düşünüyoruz. Yani kendisi değil, 
Kleopatra fikridir bizi etkileyen.”    
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“Resimler ressamların ruhlarından türetilen kendi hayatlarına sahiptir.” der Van Gogh. 
Zira hayatıyla eserleri öylesine iç içedir ki; resimlerini anlamak hayat hikayesini dinlemek 
gibidir. Başta kardeşi Theo ve arkadaşlarına yazdığı mektuplar sayesinde hayatına dair 
birçok detayı kendi ağzından öğrendiğimiz ressam, bu yönüyle de edebiyat dünyasına 
damga vurmuştur.

Ecz. Cansu  AKIN AVAN
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Vincent Van Gogh 1853‘te 
Hollanda’da dünyaya ge-

lir. Ailesi ona tam bir yıl önce 
aynı gün ölü doğan abisinin adını 
verir. Van Gogh küçük yaşlarda 
din görevlisi babasının yolundan 
gitmek ister. Kilise ve mezarlık 
çevresinde çokça vakit geçirmesi, 
kendi adını sürekli mezar taşın-
da görmesi; kimi psikiyatristlere 
göre travmalara neden olmuş-
tur. Okul çağına geldiğinde yatılı 
okula gönderilmesi de yetişkinli-
ğinde bile hatırlayacağı derin iz-
ler bırakır. Van Gogh’un “Gençli-
ğim kasvetli, soğuk ve sıkıcıydı.” 
diyerek tasvir ettiği öğrencilik 
yılları uzun sürmez. Kafasının 
her şeyi farklı kavraması eğiti-
mini yarıda bırakmasına neden 
olur. Van Gogh’un hayatında di-
nin yanı sıra sanat da önemli bir 
yerdedir. Özellikle sanat galerisi 
olan amcasının yazdığı ilham ve-
rici mektuplar, Vincent için yeni 
dünyalara açılan bir kapı gibidir. 
Böylece amcasının galerisinde 
çalışmaya başlayarak yeni dünya-
sına ilk adımı atmış olur. Bu süre 
zarfında 17. yüzyıl Hollanda re-
simlerinin yanında 19. yüzyıl İn-
giliz sanatı ve Barbizon Ekolü ile 
(19. yüzyılda Jean-Baptiste Ca-
mille Corot, Théodore Rousseau, 
Jean-François Millet ve Char-
les-François Daubigny gibi Fran-
sız ressamlar tarafından uygula-
nan manzara resmi tarzı)  meşgul 

olur. Aşkta ilk reddedilişini yaşar 
ve kendini fazlasıyla dine kaptırır. 
İhmalkarlığı nedeniyle işten çı-
karılınca kendini tamamen mis-
yonerlik çalışmalarına verir. Bir 
madenci topluluğuna vaiz olarak 
gönderildiği bölgede şahit olduğu 
yoksulluk ve sefalet Van Gogh’u 
derinden etkiler. Kendi deyimiy-
le çaresizliğin ne olduğunu bulur. 
Hayatı boyunca kendinden daha 
az şanslı olanlara yönelik kaygı-
ları Van Gogh’un burada müthiş 
gayret göstermesine sebep olur; 
kilise otoritelerince kilise için 
uygun olmadığına karar verilir. 
Sonrasında Theo’nun da deste-
ğiyle temel sanat eğitimi alır; ana-
tomi ve perspektif öğrenir. Yağlı 
boyanın büyüsünü keşfeder. “Ah 
portreler! Modelin düşüncesi-
ni, ruhunu yakalayan portreler; 
galiba bu konuda çalışmalıyım.” 
düşüncesiyle sokaktan topladığı 

kimsesizleri, hayat kadınlarını 
model olarak kullanır. Hamile 
ve çocuklu bir hayat kadını olan 
Sien’le ilişkisi böylece başlar. Aile 
baskısı ve parasızlık nedeniyle 
ilişkisini bitirmek zorunda kalan 
Van Gogh ailesinin yanına döner. 

Van Gogh bu yeni dönemde 
renk ve müzik uyumu arasın-
daki ilişkiyi anlayabilmek için 
piyano dersleri alır. Eugène 
Delacroix’in renk kuramından 
yola çıkarak yaptığı bu girişim 
renk seçimi ve fırçayı kullanma 
biçiminde gözlenen değişimin 
temel nedenidir.

Bu dönemde ilk önemli resmi 
sayılan “Patates Yiyenleri” yapan 
Van Gogh Theo’ya mektubunda 
“Kendi küçük lambalarının ışı-
ğında patates yiyen bu insanlar, 
tabaklarına koydukları yiyeceği 
kendileri bu ellerle toprakta işli-
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yor; bu yüzden bu tablo el eme-
ğini ve yiyeceklerini kendilerinin 
dürüstçe hak ettiğini gösteriyor” 
diyerek resimde anlatmak istedi-
ği duygulardan söz eder. Ve yine 
resimdeki insanların derilerinin 
gerçekten “soyulmamış tozlu bir 
patates” rengine dönüştüğünü 
anlatır. Köylülerin patates yeme-
sinin son derece gerçekçi olarak 
verildiği bu resimde bilinen kural-
ların bozulması, figürlerin defor-
masyonu ve renk kullanımındaki 
özgür davranışları daha sonraları 
empresyonistleri etkileyecektir.  
Hatta Van Gogh 20. yüzyılın ba-
şında empresyonizmin öncüsü 
sayılacaktır. Van Gogh köylü ya-
şamına saygı duysa da bunu ro-
mantikleştirmez. Zaten yaptığı bu 
resim o dönemde kabul edilebilir 
değildir.

Van Gogh babasının ani ölü-
münden sonra Theo ile birlikte 
Paris’e yerleşir. Paris’in sundu-
ğu fırsatları değerlendiren Van 
Gogh, hayranı olduğu Paul Ga-
uguin ile burada tanışır. Genç 
izlenimci ressamların izlenimci-
liğin ötesine geçmek için resmin 
biçimini ve rengini çarpıtmaları, 
Van Gogh’a ilham verir. Üslubu-
nu geliştirir; öğrendikleriyle fırça 
çalışmalarını hızlandırır. Ayrıca 
Japon Estamplarına duyduğu ilgi 
divizyonist tekniği (boya mad-
desinin palette karıştırılmadan 
tuvale küçük noktasal vuruşları) 

daha çok uygulamasına neden 
olur. Küçük renk noktalarının 
yağlı boyanın parlaklığını artır-
mada ne kadar yardımcı oldu-
ğunu fark eder; resimlerini sade 
çizgiler ve kuvvetli fırça darbe-
leriyle yapmayı seçer. Resimle-
rinde kullandığı impasto tekniği 
yani boyayı kalın bir şekilde tu-
vale sürmesi resimlerin derinli-
ğini fiziksel olarak da artırır.

Van Gogh’un en büyük haya-
li “kendini çalışmaya adamış sa-
natçı topluluğu” kurmaktır. Genç 
izlenimcilerin sanatı, duyguları 
iletecek bir araç olarak görmesi, 
Van Gogh’un topluluğa inancını 
güçlendirir. Arles’ta tuttuğu “Sarı 
Ev” topluluğun merkezi olacak-
tır. ”Yatak Odası” isimli eserinde 
Van Gogh bu odayı birebir çizer. 
Görüntü radikal biçimde sadeleş-

tirilmiştir. Van Gogh mektubunda 
“Özetle bu resme bakmak insa-
nın hayal gücünü değil de beynini 
dinlendiriyor” demiştir. Resimde 
her şey yatağa dönüktür; masa, re-
simler, bir sohbet için hazırlanmış 
iskemleler… Tek kişilikmiş gibi 
görünen yatakta iki yastık, odada 
iki iskemle, masa üzerinde iki sü-
rahi, iki şişe ve iki fırça durmakta-
dır. Kimi sanat eleştirmenleri Van 
Gogh’un arkadaşı Paul Gauguin’in 
gelişini düşünerek böyle yaptığına 
kanaat getirseler de; Van Gogh’un 
bir arkadaş özlemi içinde olduğu 
ağır basan kanıdır. Eser bu yönüyle 
Van Gogh’un kendisini yanında bi-
rileriyle kol kola çizdiği resimlerini 
tekrar eder. Basit renk blokları, ya-
tağın ve iskemlelerin Van Gogh’un 
en sevdiği renk olan sarıya boyan-
ması, onun en azından bir süre bu-
rada huzurlu olduğunu ifade eder.
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Van Gogh’un Van Gogh sarısı 
olarak bilinen bu rengi çok kul-
lanmasını, bazı hekimler absent 
içeriğindeki alkol oranının aşırı 
yüksek olması sebebiyle gözlerin-
de bozukluk olması ile ressamın 
epilepsi tedavisinde kullandığı 
Digitalis purpurea bitkisindeki 
zehirli bir etkin madde olan diji-
talisin sarı renkli görme yan etki-
si olarak açıklarlar. Psikologlara 
göre ise bu renk, yalnızlığın, bir 
türlü bulamadığı candan bağlılı-
ğın, sıcaklığın sarısıdır.

Van Gogh nihayet “Sarı Evi” ha-
zırlar, dostu Gauguin için başladığı 
Ayçiçeği serisindeki tabloları du-
vara asar ve Gauguin’i kendisiyle 
kalması için ikna etmeyi başarır. 
Ancak bu rüya kısa sürer. İkisinin 
de aşırılıklara yatkın duygusal ya-
pısı, farklı resim anlayışları aynı ev 
içinde yaşamalarını imkansız hale 
getirir. Bunun yanında Theo’nun 
nişanlanacağı haberini alan Van 
Gogh sinir krizi geçirir. Paul Ga-
uguin’le yaptıkları öfkeli ve hum-
malı bir tartışmadan sonra Van 
Gogh, sol kulağının kulak memesi 
dışında tamamını keser ve kesik 
kulağını bir zarfa koyarak genelev-
de çalışan bir kadına verir. Olayın 
bu sayede duyulması ile Van Gogh 
hastaneye kaldırılır. Tedavisi bi-
tip hastaneden çıktıktan sonra ise 
sanrılar ve zehirlenme paranoyası, 
ayrıca endişeli Arles halkının bas-
kısı sonucu hastaneye geri yatırılır.

Akıl hastanesinde kaldığı dö-
nemde yaptığı “Yıldızlı Gece” 
isimli tablo sanatın yanı sıra mate-
matik ve fiziğin en karmaşık kav-
ramlarından biri olan türbülans 
adı verilen fenomeni barındırır.

Yıldızlı Gece’de küçük şehrin 
üzerine uyku gibi çökmüş gece, 
fırıl fırıl dönen kozmik bir enerji 
ile canlanan bulutlar, Van Gogh 
sarısı ay ve yıldız anaforlarıyla 
donatılmıştır. Yatay kompozisyo-
nu bölen, ilk başta siyah bir leke 
olarak algılanan servi ağaçları da 
aynı derecede çarpıcıdır; göğün 
uyumlu hareketlerinden etkile-
nerek eğilip bükülüyor gibidir. 
Fırça darbeleri son derece öznel 
ve dinamiktir. Ressam adeta bu 
resimde evrenin büyüklüğünü, 
gökyüzündeki yıldız kümeleri-
nin hareketini betimlemiştir. Ni-

tekim 2004 yılında Hubble Uzay 
Teleskobu ile yapılan gözlemler, 
uzak yıldızların dönen gaz ve toz 
bulutları tarafından çevrelendi-
ğini ortaya çıkarır. Böylece bilim 
insanları Van Gogh’un resimleri 
üzerinde çalışırlar. Resimlerin 
birçoğunda saklanmış, Kolmo-
gorov’un denklemine yakın bir 
türbülans yapısının belirgin de-
senini keşfederler: Çalkantılı 
Akışkan Yapılar… Van Gogh’un 
zihinsel hastalığının yoğun et-
kisi altında olduğu döneme ait 
resimlerin türbülans akışıyla 
dikkat çekici benzerlikler göster-
diği sonucuna ulaşırlar. Oysa ki; 
Van Gogh’un daha sakin bir dö-
nemine ait olan pipolu otoport-
resi böyle bir benzerliğe dair hiç-
bir ibare taşımaz. Van Gogh’un 
derin bir acı içinde olduğu bu 
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dönemde hareketin ve ışığın gi-
zemini bu şekilde algılamış ve 
tasvir etmiş olması son derece 
heyecan vericidir.

Van Gogh’un son dönem eser-
lerinde sonsuz bir yalnızlık ve 
keder izlenimi vardır. “Buğday 
Tarlası ve Kargalar” adlı eseri ne-
redeyse bir vasiyetname gibidir. 
On yıllık sanat hayatı boyunca 
sekiz yüzden fazla yağlı boya, 
yüzlerce sulu boya ve binlerce 
kara kalem eser üreten ressamın, 
Theo’nun bütün çabalarına rağ-
men hayatı boyunca tek bir resmi 
satılmıştır: Kırmızı Üzüm Bağı… 
Depresyonu artan, giderek kafası 
karışan ve melankolikleşen Van 
Gogh resim malzemelerini alır ve 
kasabadaki en sevdiği resim yap-
ma noktalarından birine doğru 

yürür. Kendi göğsüne nişan alıp 
tetiği çeker. Ancak kurşun kalbe 
isabet etmez. Van Gogh sendele-
yerek otele döner. Sanatçıyı mu-
ayene eden doktorlar kurşunun 
çok derine saplandığına ve ame-
liyatın imkansız olduğuna kanaat 
getirirler. Theo’ya haber verilir ve 
Van Gogh iki gün sonra kardeşi-
nin kollarında can verir. Kardeşi 
Theo da ağabeyini toprağa ver-
dikten altı ay sonra ölür.

İnsanlık trajedisini sanatıyla 
yoğun bir şekilde anlatan ressam 
sanat, edebiyat ve bilim dünyası-
na yaptığı katkılarla bugün pek 
çok insan tarafından bilinmekte; 
psikiyatristler, senaristler, sanat-
severler tarafından merakla araş-
tırılmaktadır. Yaşadığı sürede ha-
yallerine kavuşamasa da Theo’ya 

intiharından birkaç hafta önce 
yazdığı mektubunda umudunu 
hiç kaybetmediğini şöyle ifade 
eder : “Başaramamış olsam bile, 
yine de yaptığım işlerin devam et-
tirileceğini düşünüyorum. Açıkça 
değil belki, ama insan doğru ola-
na inanırken yalnız değildir.”

Kaynakça:

RODDAM George, İşte Van Gogh, Çev: Deniz Öztok, 
TEAS Yay., İstanbul 2017.

SPENCE David, Van Gogh, Çev: İlker Sevinç, Beta Yay., 
İstanbul 2015.

Kadıoğlu Sevinç, Çev: Van Gogh, YKY, İstanbul 2015.

CANDİL ERDOĞAN Firdevs, Van Gogh, Hayalperest Yay., 
İstanbul 2017.

ALTUNA Sadun, Ünlü Ressamlar Hayatları ve Eserleri, 
Hayalperest Yay., İstanbul 2015.
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Oral Kontraseptif Kullanımı
İntihar Riskini Artırıyor !
Danimarka 'da Kopenhag Üniversitesi tarafından  ülke çapında yapılan bir çalışmanın 
sonucunda özellikle ergenlik çağı kadınlarda oral kontraseptif kullanımının intihar 
riskini artırdığı gözlemlendi.
15 yaş üstü kadınların hemen tamamının araştırma kapsamına alındığı 1996'dan 2013'e (yaklaşık 8.3 yıl) 
yayılan prospektif kohort çalışmada 15 yaşından önce psikiyatrik rahatsızlık tanısı olmayan, antidepresan 
ya da oral kontraseptif kullanmayan 15 yaş üstü ya da çalışma sırasında 15 yaş ve üstü olan (ortalama 21 
yaş) 3.9 milyon kadın araştırıldı .

Oral kontraseptif kullanmayan kadınlarla karşılaştırıldığında mevcut ve yeni kullanıcılar arasındaki relatif 
risk; intihar girişimi açısından 1.97, intihar için ise 3.08 olarak saptandı. (Oral kontraseptif kullanımı, 
intihar riskini 3 kat artırıyor.)

Çeviren :
Ecz. Fatma Feyza ÇETİN
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Çalışmada ortalama yaşı 21 olan yaklaşık yarım 
milyon kadın 8.3 yılda (3,9 milyon kişi/yıl) takip edil-
di, 6.999 ilk intihar girişimi ve 71 intihar tespit edildi.

Oral kontraseptif kullanmamış kadınlarla karşı-
laştırıldığında mevcut ve yeni kullanıcılar arasında-
ki relatif risk; intihar girişimi açısından 1.97 (% 95 
GA = 1.85-2.10) ve intihar için 3.08 (% 95 GA = 1.34-
7.08) idi. Ağızdan alınan kombine ürünler için 1.91 
(% 95 GA = 1.79-2.03), oral progestin içeren ürünler 
için 2.29 (% 95 GA = 1.77-2.95), vajinal kullanım-
da ise vaginal halka kullanımı için 2.58 (% 95 GA = 
2.06-3.22) olan  intihar girişimi için risk tahmini oral 
kontraseptif flaster için 3.28 olarak gözlendi(% 95 
GA = 2.08-5.16).

Hormonal kontraseptif kullanım ile ilk intihar 
girişimi arasındaki ilişki 2 aylık kullanımdan son-
ra zirve yaptı.

Araştırmacılar arasında bulunan Kopenhag Üni-

versitesi tıp fakültesi jinekoloji bölümü doktoru Dr. 

Øjvind Lidegaard : “Kadınlar oral kontraseptiflerin 

potansiyel advers etkileri konusunda uyanık olma-

lıdırlar ki böylece bu ilaçları kullandıktan sonra bir 

depresyon geliştiği takdirde diğer alternatif yön-

temleri düşünebilirler.” diyerek  kadınlara oral kont-

raseptif önerilirken şu anda aktif bir depresyonun 

olup olmadığı, önceden bir depresyon tedavisi ya 

da intihar öyküsünün varlığının araştırılması gerek-

tiği uyarısını yapmıştır.

 Northwell Health's Huntington Hospital, New 

York Psikiyatrist Seth Mandel; “Daha önce de ergen 

olmayan ve psikolojik rahatsızlık geçiren hastalarda 

oral kontraseptif kullanımının depresyonu artırdığı 

bilinmekteydi ama bu çalışma ile bu tip ürünlerin 

görünür bir psikiyatrik hastalığı olmayan kadınlarda 

da intihar eğilimini artırdığı ortaya çıkmıştır. Hormo-

nal kontraseptiflerin kolayca reçete edilmemesi ve 

hastaya olası tehlikelerin ve alternatif yöntemlerin 

anlatılması gereklidir.” biçiminde değerlendirme 

yapmıştır.

KISA KISA
  *Relatif risk nedir?
**Prospektif kohort çalışma nedir?

* Relatif risk RR, etkene maruz kalanlarda hasta-

lık görülme riskinin (hastalık var(a)/risk altındaki 

grup(a+b)), etkene maruz kalmayanlarda hastalık 

riskine (hastalık var(c) /risk altındaki grup (c+d)) 

olan oranını verir.

** Kohort Çalışmaları (Prospektif, retrospektif, am-

bidirektional): Kohort, ortak özelliklere sahip hasta-

ların oluşturduğu grup demektir. Kohort çalışma, 

bir grup hastanın zaman içinde takip edildiği çalış-

ma şeklidir. Örnek; yenidoğan döneminde aneste-

zi alan çocukların adölesan dönemdeki akademik 

performanslarının karşılaştırılması.

Katılımcılar, öncelikle araştırılacak hastalık açı-

sından kontrol edilir. Hasta olanlar çalışma dışı bı-

rakılır. Sağlam olanlar etkene maruziyet açısından 

değerlendirilir. Sonrasında tüm grup (yani kohort) 

hastalığın ortaya çıkması açısından yeterli bir süre 

boyunca izlenir ve kişilerin hastalık geliştirme du-

rumları saptanır. Hasta olmayanların hasta olma ris-

kine insidans adı verilir.

Kohort çalışmalarında etkene maruz kalan ve kal-

mayan gruplar arasında hastalık riski hesaplanır ve 

oranlanır. Bu orana rölatif risk denir. Rölatif risk, etke-

Hastalık Etkeni Var 

Sonuç Var

a b

c d

Sonuç Var

Hastalık Etkeni Yok

Relatif Risk= (a/a+b) / (c/c+d)
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ne maruziyetin hastalık üzerindeki etkisinin gücünü 

gösterir. Kohort araştırmaları, gözlemsel ve deney-

sel olabilir. Hastaların zaman içinde ileriye yönelik 

izlenmesine prospektif kohort çalışmaları denir. So-

nuçlar araştırma başladıktan sonra elde edilir. Araş-

tırmacının belli bir noktadan geçmiş zamana doğru 

kohort deneklerini izlemesine ise retrospektif ko-

hort çalışmaları denir. Prospektif kohort çalışmaları, 

retrospektif kohort çalışmalardan daha kıymetlidir. 

Çünkü prospektif çalışmalarda, araştırmacı verileri 

gözler ve kaydeder. Araştırma öncesinde çalışma-

yı planlar ve hangi verileri kullanacağını önceden 

belirler. Oysa retrospektif çalışmalarda araştırma 

kayıtlı veriler üzerinedir, verilere ekleme yapılamaz. 

Aslında retrospektif ve prospektif terimleri gözlem-

sel bir araştırma tipi değildir. Araştırıcının çalışmaya 

başladığı tarih ile hastalık oluşumu süresi arasındaki 

ilişkiyi belirler. Bu tip araştırmaların en büyük deza-

vantajı izlem süresinin uzunluğudur. Çünkü katılım-

cılar çalışmadan kendi istemleri veya fiziksel koşul-

lar nedeni ile ayrılabilir. Maruziyetten sonra, hastalık 

gelişiminden önce başlayan kohort çalışmalara am-

bidirektional çalışmalar denir. Genellikle halk sağlığı 

çalışmaları bu gruba girer. Örnek; sigara kullananlar-

da akciğer kanseri gelişmesi... 

https://www.medscape.com/viewarticle/888986

https://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.2017.17060616

Kaynakça

Bilimsel Araştırma Nedir, Nasıl Yapılır? What is Scientific Research and How Can it be 
Done? Ceyda Özhan Çaparlar, Aslı Dönmez Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

OCAK 2018 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ60



Doğan CÜCELOĞLU**’ nun şu sözlerini de sizinle paylaşmak 
istiyorum: “Dostluklar, ancak dinlemenin sonucunda oluşur. 
Dinlemesiyle insanları anlayan, değer veren insan, öyle bir güven 
ve anlayış ortamı yaratır ki, bu ortam içinde herkes onu özler, 
onunla birlikte olmak ister. Karakteri, inandığı temel değerler ona 
sürekli yol gösterir ve onun inanılır, güvenilir bir insan olduğunu 
tekrar tekrar gözler önüne serer. Dinlersek, insan ilişkilerimiz 
gelişir; ilişkimiz geliştikçe biz de gelişiriz.”

İçinde bulunduğumuz çevre ile başarılı şekilde iletişim kurmak 
hepimizin istediği bir durumdur. Başarılı iletişimin temelini de 
karşılıklı anlaşabilmek oluşturur. Anlaşmak için kişi önce kendini, sonra 
karşısındaki kişiyi anlamalı; daha sonra da duygu ve düşüncelerini ona 
anlatabilmelidir. Böylece anlamlı bir ilişki kurulur. Anlamlı ilişkiler kuran 

bireyler, kendilerini daha mutlu hissederler ve kendini mutlu hisseden 
bireyin verimi yüksek olacağından çevre ve topluma katkıları da artar.

Anlamlı ilişkiler kurabilmek için iletişim becerilerimizi geliştirmek 
zorundayız. Peki iletişim becerisi nedir? “İletişim becerisi, saygıyı ve 
empatiyi temel alarak, etkin dinleyebilme, somut konuşarak uygun bir 
biçimde kendini açabilme, duygu ve düşüncelerini karşıdaki kişiye maske 
takmadan ben diliyle iletebilme, “ben” savaşı vermeden, başkalarını 
küçük görmeden kendi haklarını koruyabilme, sözel mesajlarla sözel 
olmayan mesajları uyumlu olarak kullanabilme biçiminde bireyin 
karşısındaki kişilerle doyum verici ilişkiler kurabilmesini sağlayan, 
başkalarından olumlu tepkileri getiren ve bireyin toplum içinde yaşamını 
kolaylaştıran öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanabilir.”

Yukarıdaki güzel sözle yazıma başlamak istedim. Evet, iyi bir konuşmacı olmanın, etkili bir 
anlatımın yolu iyi bir dinleyici olmaktan geçiyor.

“İyi bir konuşmacı olmanın basit yolu: İyi bir dinleyici olun.” Dale Carnegie*

Etkili iletişimde anlatma Ecz. Eray YILMAZ

*(1888-1955) Dale Carneige, günümüzde insandaki potansiyel gücü açığa çıkarmaya çalışan hareketin ve düşüncelerin öncüsüdür.

**(1938) Doğan Cüceloğlu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi 
ile Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Californiya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır. İletişim psikolojisi uzmanıdır.
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Anlatmak, bir konu üzerinde açıklama yapmak ve 

bilgi vermektir. Kişilerin açıktan açığa sözel ifadeleri 

ile bilinçsiz olarak, düşünmeden gerçekleştirdikleri be-

den hareketleriyle kendileri hakkında ilettiği bilgileri de 

kapsar anlatma. Yani sadece sözcüklerimiz anlatmaz, 

bedenimiz de anlatır. Peki insanlar ne anlatır? İnsan-

lar genellikle inançları, değerleri, istekleri, davranışları, 

yetenekleri, özellikleri, gündelik olaylar ve bilgi sahibi 

oldukları konular hakkında açıklamalar yapar. Bunun 

haricinde dedikodu ve gıybet yapar.

İletişimi doğru bir şekilde sürdürebilmemiz için önce-

likle karşımızdaki kişiyi etkin bir şekilde dinlemeli, mesa-

jını anlamalı, sonrasında karşı tarafa mesajımızı etkili 

bir biçimde aktarabilmek için doğru ifadelerle, anlaya-

bileceği şekilde anlatmalıyız. Mark Twain* “Neredeyse 

doğru kelime ile doğru kelime arasındaki fark ateşbö-

ceğiyle ateş arasındaki kadardır.” der.

Meslektaşınız olmayan ya da konu hakkında bil-

gi sahibi olmayan kişilere teknik terimler kullanarak 

bilgi aktarmak doğru bir yöntem değildir. Açık ve net 

konuşmak anlaşılmanızı sağlayacak ve karşınızdaki 

kişilerin kesintisiz şekilde sizi dinlemesine yardımcı ola-

caktır. Anlamını bilmediği bir kelimenin ne olduğunu 

düşünüp çözmeye çalışan birine vermek istediğiniz 

mesajı ne yazık ki veremezsiniz. Kısa ve basit cümleler 

kullanın. Hatta karşınızdaki kişinin kullandığı kelime-

leri kendi cümleleriniz içerisinde kullanmanız anla-

şılmanızı kolaylaştıracak, söyledikleriniz ona tanıdık 

gelecektir. Anlatırken aynı anda karşınızdaki kişinin 

beden dilini kontrol ederek anlaşılmayan mesajları 

fark edebilir ve farklı şekillerde daha açık bir biçimde 

tekrar anlatarak amacınıza ulaşabilirsiniz.

“ Eğer beni ikna etmek istiyorsan, benim düşündüklerimi 
düşünüp, benim gibi hissedip, benim kelimelerimle 
konuşmalısın.”   Çiçero**

*(1835-1910) Samuel Langhorne Clemens, daha çok takma adı Mark Twain olarak bilinir, Amerikalı mizahçı, satiriz, yazar ve öğretmen. Tom Sawyer'ın Maceraları adlı ünlü çocuk romanının 
yazarıdır. Eserlerinde gülmenin güzelliğini, esaretin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çabalamış ve "iki kulaç derinlik" anlamında bir denizcilik terimi olan Mark Twain imzası ile 30 
kitap yayımlamıştır.

**(MÖ 106-MÖ 43) Marcus Tullius Cicero, Romalı devlet adamı, bilgin, hatip ve yazar.
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“Akıllı bir insan gibi düşünün, ama onlarla kendi dilleriyle 
iletişim kurun.”  William Butler Yeats*

Birey anlatabilme sayesinde, duygu ve düşünce-

lerini ifade etme özgürlüğüne erişmiş olur. Bunu ya-

parken de başkalarının özgürlüğünü kısıtlamamaya 

dikkat etmelidir. Karşımızdaki kişilerin de konuş-

maya haklarını olduğunu, kendilerini ifade etmek 

istediklerini, söylediklerinin anlam bulmasını bek-

lediklerini ve bu durumun insan olmanın doğal bir 

süreci olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. 

Lütfen unutmayın; iki kulağınız, bir ağzınız var. Kar-

şınızdaki kişi veya kişiler bir şeyler anlatırken lütfen 

sözünü kesmeyin. Kendiniz bir şeyler anlatırken de 

birkaç saniyelik aralıklar verin ve karşınızdaki kişinin 

sizin dediklerinizi anlaması için imkân sağlayın. “Ee, 

mm, hmm, aa” gibi sesler çıkarmamaya özen göste-

rin. Bu sesler sizi dinleyen kişilerin dikkatini dağıtır. 

“Bence, sanırım, umarım” gibi ifadeler kullanmakta 

anlatmak istediğiniz konu hakkındaki inandırıcılı-

ğınızı azaltır. Ayrıca karşınızdaki kişilere “Size...’yı an-

latmaya çalışacağım.” gibi deneme içeren cümleler 

kullanmamalısınız. Bir işi ya başarırsınız ya da başa-

ramazsınız. Bunun yerine "size anlatacağım, göste-

receğim" demelisiniz. Güçlü bir duruş ve kararlı ha-

reketler sergilemelisiniz. Sizi dinleyen kişilerle göz 

teması da kurmalısınız ve bu dört saniyeden az ol-

mamalı. Bir dinleyici topluluğuna sunum yapıyorsa-

nız slaytta zaten yazılı olanları tekrar etmemelisiniz. 

Satır satır okuma hatasına da düşmemelisiniz. Slayt-

lar anlatmak istediğiniz mesajı güçlendirmelidir. 

Slaytlarda altı satırdan fazla yazı olmamasına dikkat 

etmelisiniz. Görsel ve işitsel uyaranlarla sunumuzu 

zenginleştirmelisiniz. Her zaman yüzünüz dinleyi-

cilere dönük olmalıdır. Sunum esnasında hareket 

edip mümkün olduğunca fazla alan kullanmalı ve 

masanın arkasında sabit durmaktan kaçınmalısınız. 

Masa arkasında sabit durmak dinleyiciye yaklaşma-

ya korktuğunuz sinyalini yollar. Ancak aşırı hareket-

ler yapıp dikkat dağıtmamaya özen göstermelisiniz. 

Dinleyicileri de sunuma dahil etmek ve katılımları-

nı sağlamak gerekir. Konuştuğunuz kişilerin ismini 

öğrenip, ismiyle hitap etmeniz anlatımızın gücünü 

artıracaktır. Kaliforniya Üniversitesi’nde çalışan bir 

*(1865-1939) William Butler Yeats İrlandalı şair ve oyun yazarıdır. İrlanda'da yetişen en önemli lirik şairlerden biri olmanın yanı sıra, 20. yüzyıl edebiyatının esas figürlerinden biridir. İrlanda 
edebiyatının Rönesans sürecinin öncüsü sayılmaktadır. Abbey Tiyatrosu'nun kurucularından biri olan Yeats, 1923 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştür.
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psikolog olan Albert Mehrabian’ın 1981’de yapmış 

olduğu araştırmada, ilk izlenimde görsel kanaldan 

gelen mesajlar %55, işitsel kanaldan gelen mesaj-

ların %38 ve söz/içerik mesajlarının ise %7 etkili 

olduğu ortaya konuldu. Buradan yola çıkarak şunu 

vurgulamak gerekiyor; ne söylediğinizden çok nasıl 

söylediğiniz önemli. Anlatım esnasındaki duruşu-

nuz ve mimikleriniz anlaşılmanızda önemli bir fak-

tördür. Verdiğiniz iletişim mesajları birbiri içerisinde 

uyumlu olmalıdır. Bir insanın suratına hakaret eder 

gibi bağırarak sevgi sözcükleri kullanılması kadar 

güler yüzle ve yumuşak bir dille karşıdaki kişiye ha-

karet edilmesi de normal bir durum değildir. Karşı-

nızdaki kişilerle en iyi arkadaşınızla konuştuğunuz 

zamanki ses tonunu kullanarak konuşmanız, dinle-

yiciye eşit bir seviyede hitap ettiğinizi ve erişilebilir 

olduğunuzu gösterir, bu da inanılırlığınızı artırır.

 “Emin olun, kim bana doğru sesle konuşsa,   
        onu takip ederim.”  Walt Whitman*

“ İletişimde en büyük beceri söylenmeyeni duymaktır.”
Peter Ferdinand Drucker**

İnsanlara bir şeyler anlatırken sahte olmayın, 

kendiniz gibi davranın. Her şeyden önemlisi dü-

rüst olun. Eğer yalan söylerseniz tüm anlattıklarınız 

inandırıcılığını yitirecektir ve insanlar sizi dinlemek 

istemeyecektir.

“Akıllı insan dürüsttür.” John Morrison Clarke***

İletişimin saygı ve empatiyi temel aldığından 

bahsettik. Saygı; değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlı-

lığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı 

dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sev-

gi duygusu, hürmet demektir. Kişinin başkalarına 

saygı duyabilmesi için önce kendine saygı duyması 

gerekir. Kişi kendisine saygı duyduğu takdirde ken-

disini olumlu ve olumsuz özellikleriyle kabul etmiş 

olur ve karşıdan gelen geribildirimlere ya da eleş-

tirilere karşı daha az savunucu olur. Böylece kişi 

diğer insanlar tarafından daha kolay kabul edilir, 

anlattıkları saygıyla dinlenir. İnsanları umursama-

yan ve saygı duymayan kişileri dinlemek istemeyiz, 

söylediklerini de yapmak istemeyiz, çünkü onlar da 

bizi dinlemek istemezler ve saygı göstermezler. Bu 

tarz kişiler karşıdakinin makamına, mevkisine ve 

sosyal statüsüne önem verir. Onlara bir şeyler an-

latabilmek için üstün olduğunuzu göstermeniz ya 

da algısını oluşturmanız gerekmektedir. Empati ise 

bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine ko-

yarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru ola-

rak anlamasıdır. Empati için karşımızdakini doğru 

tanıyabilmek ve onun durumunu gerçekte olduğu 

gibi anlayabilmemiz için etkin dinleme yapmamız 

gerekmektedir. Dinlemesini bilmek, işin büyük bir 

kısmını halletmek demektir. Anlatıcıyla ilgilenmek, 

bir bakıma ona saygı duyduğumuzu göstermektir. 

Saygı gören kişi de kendini daha fazla açarak rahat-

ça içini dökebilecektir.

Kişiler arası iletişimde bazı insanlar duygularını 

bazı insanlarsa düşüncelerini ifade ederler, ancak ki-

şinin içerisinde bulunduğu duyguyu açıklaması sağ-

lıklı bir iletişim için oldukça önemlidir. Birey duygu-

sunu açıklarken kendisi hakkındaki farkındalık düzeyi 

artar ve karşıdaki kişinin de duygularını anlamasına 

yardımcı olur. İçinde bulunduğunuz duygu duru-

*(1819-1892) Walt Whitman, Amerika Birleşik Devletleri edebiyatının gerçek  madana uluslararası üne kavuşmuş ilk şairidir. Resmi olaraka eğitimine çok az devam etmiş, on bir yaşından sonra 
matbaacılık, gezici okul öğretmenliği, gazete ve dergi editörlüğü gibi işlerle uğraşmış, daha sonra da politikaya atılmıştır.

**(1909-2005) Peter F. Drucker, iş hayatına yaptığı katkılar nedeniyle işletme gurusu olarak bilinir. Yönetim, ekonomi ve toplum üzerine yazdığı yaklaşık otuz kitabi vardır. Bugün hepimizin 
kullandığı vizyon, misyon, kurumsal sosyal sorumluluk gibi birçok modern yönetim kavramını ilk kez Drucker ifade etmiştir.

***(1948-2017) John Morrison Clarke, Yeni Zelandalı komedyen, yazar ve aktördür.
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munu “ben dili” ile anlatmanız iletişiminizi kolaylaş-

tırır ve karşı tarafı suçlayarak savunmaya geçmesini 

önler. Karşınızdaki kişinin sizinle empati kurabilme-

sini kolaylaştırır. Size bağırarak kızan birisine “sen 

dili” mesajıyla “Ne bağırıyorsun? Seni duyabiliyorum.       

Ayrıca bana bağırmaya hakkın yok senin!” demek ye-

rine “ben dili” mesajıyla “Bana bağırdığında kendimi 

değersiz hissediyorum ve üzülüyorum. Bana bunu 

daha sakin bir şekilde anlatmanı isterdim” şeklinde 

duygularınızı açmanız daha etkilidir. Fakat her du-

rumda veya sıklıkla ben dili kullanmak mızmız bir 

insan olarak nitelendirilmenize neden olabilir.

Anlatım esnasında söylenecekler için doğru za-

manı ve mekânı iyi seçmek gerekir. Genelde insan-

lar yaşadığı olayları, hissettiklerini ve düşüncelerini 

paylaşmak isterler. Bu paylaşımı elbette herkesle ya-

pamazlar, bu nedenle insanlar kendine özgü duygu 

ve düşüncelerini yakın çevresine, günlük ve sıradan 

olayları ise bulunduğu çevredeki kişilerle paylaşırlar. 

Örneğin aile içerisinde yaşanan bir olayı başka bir 

ortamda anlatırken dikkatli olunması gerekir. Ken-

dini açma olarak tanımlanan bu durum, karşıdakine 

kendisini tanıtması ve kişilerarası iletişimi geliştirmesi 

için etkili bir adım olsa da anlatım esnasında paylaşı-

lan konuların içeriğine özen gösterilmelidir.

Ben Dili ve Sen Dili

Ben dili, duygu ve düşüncelerimizi içtenlikle ifa-

de etmemizdir. Başkalarıyla ilgili değerlendirme ve 

yorumlarımızı değil, kendi duygu ve yaşantılarımızı 

açıklar. Karşımızdaki kişiye “ben böyle hissediyorum, 

ama bu davranışın herkese böyle hissettirmeyebilir” 

anlamını içeren bir ileti gönderdiğinden kendini suç-

lamadan yaptığı davranışı gözden geçirme olanağı 

tanır. Ben dilini kullanan kişi, çatışma istemediğini, iş 

birliğine hazır olduğunu, dikkati duygulara çekerek 

içini açtığını ve iyi niyetli olduğunu ortaya koyar.

Kişilerle sorun yaşadığımızda ben dilini kullan-

mazsak, dikkati karşımızdakinin yanlış olan davranış-

larına çekmiş oluruz. Bu durum kişilerin savunmaya 

geçmesine ve kendi paylarına düşen sorumluluğu 

almamalarına neden olur.

Sen dili mesajı iletişimi engeller. Genellikle kızgın-
lık ifadelerinde, suçlamalarda ve eleştirilerde kullanı-
lır. Karşımızdaki kişiyi sinirlendirir, savunmaya veya 

karşı saldırıya geçirir. Bu durumda konuşulan konu 

önemini yitirir, hangi tarafın yeneceği, kimin üstün 

geleceği yarışı başlar. Taraflar düşmanca tavırla ile-

tişim kurmaya çalışırlar, ancak birbirlerini kırarlar ve 

incitirler. Benzer bir durum yıkıcı eleştiriler içinde 
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geçerlidir. Eleştiri, karşısındaki kişinin haklılığını ka-

nıtlamak için kendini savunmak zorunda bırakır, bu 

yüzden anlamsızdır. Bir insanın onurunu yaraladığı, 

onun önemli biri olma duygusunu incittiği için teh-

likelidir. Eğer yıllar boyu sürecek ve ölünceye kadar 

unutulmayacak bir küskünlük veya kin oluşturmak 

istiyorsanız, iğneleyici bir eleştiride bulunabilirsiniz.

Kişilerarası iletişimde yalnızca ben dilini kullan-

mak yeterli değildir. Karşımızdaki insanlar, sevildi-

ğini ve değer verildiğini hissetmek isterler. Rahatsız 

olduğumuz konuları ben diliyle anlatmadan önce 

karşımızdaki kişinin olumlu yönlerini dile getirerek 

konuşmaya başlamamız gerekir. Konuşmanın or-

tasında rahatsız olunan ya da değişmesini bekle-

diğimiz durumu dile getirip, konuşmamızı olumlu 

yönleri vurgulayarak tamamlarız. Buna sandviç yön-

temi denir. Örneğin eczanemize bir hasta gelip fiyat 

farkına itiraz ettiğinde kendisine "Git fiyat farkı iste-

meyenden al!" demek yerine "Bu fiyat farkını ben de 

almak istemiyorum, sizin hastalığın vermiş olduğu 

kısıtlama ve stres ile yeterince yorulduğunuz farkın-

dayım, ancak ne yazık ki almak zorundayım, çünkü 

bu bir devlet politikası. Sadece bizim eczanemizde 

alınan bir ücret değil bu. İsterseniz medulla çıktısını 

vereyim ve beraberce inceleyelim." cümlelerini kul-

lanabilirsiniz.

“Hayatta hiçbir şey etkili bir biçimde iletişim kurmaktan 
daha önemli değildir.” Gerald Ford*
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*(1913-2006) Gerald Rudolph Ford, Amerika Birleşik Devletleri'nin 38. başkanıdır. 1974-1977 yılları arasında başkanlık yapmıştır. Başkanlığa hiçbir seçimden geçmeden olağan dışı koşullar 
altında gelmiştir. Televizyonda bir tartışma programı sırasında Doğu Avrupa'nın Sovyet hakimiyetinde olmadığını söyleyerek siyasi bir gaf yapması politik yaşamının sonunu getirdi.
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Faaliyetlerimiz

03-04 AĞUSTOS 2017

Türk Eczacıları Birliğinin ev sahipliğinde TEB Merkez Heyeti Üye-
leri, Denetleme Kurulu Üyeleri, ecza kooperatiflerinin temsilci-
leri, Eczacı Odalarının Başkan ve Yöneticilerinin katıldığı Stra-
tejik Plan Çalıştayına Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN katıldı. 
Çalıştayda  eczanelerin ekonomik durumu, meslek hakkı, istih-
dam, eczacılık eğitimi gibi 11 stratejik hedef başlığı üzerinde bir 
Strateji Eylem Atölyesi oluşturuldu.

06-08 TEMMUZ 2017

Mardin’de düzenlenen 40. Dönem 3.Bölgelerarası Toplantısına 
Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kuru-
lu Üyelerimiz ve Delegelerimiz katıldılar. Bölgelerarası toplan-
tıda Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN söz alarak Odamızın 
görüşlerini aktarmıştır.

24 TEMMUZ 2017

24-27 Temmuz 2017 tarihlerinde Odamız Akademi Salonunda 
KOSGEB “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” nin 4.Etabı gerçekleş-
tirildi. Eğitime hiç eczane açmamış, yeni mezun  meslektaşları-
mız katıldı. 
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09 AĞUSTOS 2017

Yönetim Kurulumuz VDF Filo Kiralama Yetkilileri ile üyelerimize 
avantajlı araç kiralanması konusunda görüşme yaptı.

15 AĞUSTOS 2017

Rehber Eczanem (Smart Eczane) Programı kapsamında diyabet 
modülü eğitici eczacı eğitimlerine Odamızdan Ecz.Abdulhamit 
Dinçay BAHÇECİ, ECZ. Burcu BAĞDAT, ECZ. Kübra ÖZTÜRK, ECZ. 
Fatma Tuğçe DALKIR, ECZ. Mehmet Muzaffer NECEF katıldılar. 
Önümüzdeki günlerde bölgemizde Diyabet Modülü ile ilgili eği-
timler başlayacaktır.

23-24 EYLÜL 2017

Adana Eczacı Odası 2016-2017 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu 
Adana Seyhan Oteli’nde gerçekleşti. Kongrenin Divan Başkan-
lığına Ecz. M. Muhittin ZEYNELOĞLU 2.Başkanlığa Ecz. Tuba 
ULULAR DEVECİ, Yazman olarak Ecz. Pelin YEŞİL ve Ecz. Yelda 
ERTÜRK seçildiler.

24 Eylül 2017 tarihinde yapılan seçimlerin sonucunda kurulla-
rın görev dağılımı ve Büyük Kongre Delegelerimiz aşağıda yer 
almaktadır.
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21 EYLÜL 2017

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi birinci sınıf öğrencileri 
için düzenlenen beyaz önlük giyme törenine Türk Eczacıları Bir-
liği Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK ve Adana Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Ersun ÖZKAN katıldılar.

26 EYLÜL 2017

Adana Eczacı Odası ve Lily İlaç işbirliği ile düzenlenen “Sertleşme 
Sorunu Tedavisinde Tadalafil” konulu toplantı, odamız ADEO 
Akademi Ecz. Kürşat Badakal Eğitim Salonu'nda canlı yayınla 
yapıldı.

YÖNETİM KURULU (ASİL)
BAŞKAN ECZ. ERSUN ÖZKAN
GENEL SEKRETER ECZ. ÖMÜR MÜRSEL YALBUZDAĞ
SAYMAN ECZ. SÜHENDAN TOKSÖZ
ÜYE ECZ. ERDEM KIZILTEPE
ÜYE ECZ. MEHMET SERKAN KILINÇ
ÜYE UZM. ECZ. FATMA TUĞÇE DALKIR
ÜYE ECZ. FULYA AKGÜN

DENETLEME KURULU (ASİL)
BAŞKAN ECZ. OĞUZHAN SÜRME
ÜYE ECZ. ZÜHAL SEHER DEMİR
ÜYE ECZ. BETÜL TAŞTEPE

HAYSİYET DİVANI (ASİL)
BAŞKAN ECZ. NEJLA YILDIZ
II. BAŞKAN ECZ. FAHRİ MERT
RAPORTÖR ECZ. CÜNEYİT TURAN
ÜYE ECZ. DERYA SARIEROĞLU
ÜYE ECZ. GÖKÇE BOZ ÇETİN 

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ (ASİL)
ECZ. ERDOĞAN ÇOLAK
ECZ. ERSUN ÖZKAN
ECZ. ÖMÜR MÜRSEL YALBUZDAĞ
ECZ. SÜHENDAN TOKSÖZ
ECZ. KEZBAN TANGERLİ ATICI
ECZ. HAKAN ÇELİK
ECZ. ALİ ÇEVRİM
ECZ. YÜKSEL COŞKUN

OCAK 2018 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ 69



29  EYLÜL 2017

Türk Eczacıları Birliği İştiraki olan TEB Artı Sigorta Yetkilileri        
Yönetim kurulumuzu ziyaret etti.

12 EKİM 2017

EDAK Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulumuza yeni dönem için 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

16 EKİM 2017

Yönetim Kurulumuz Adana Valisi Sayın Mahmut DEMİRTAŞ’ı 
ziyaret etti. Ziyarette Odamız ve Yönetim Kurulumuz çalışma-
larımız hakkında Sayın Valimize bilgi aktarıldı.

17 EKİM 2017

Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN Türk Eczacıları Birliği tara-
fından düzenlenen Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu, Yüksek 
Haysiyet Divanı ve görevlerinden ayrılan Oda Başkanlarının da 
bulunduğu yemek toplantıya katıldı.

02 EKİM 2017

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulumuza yeni 
dönem için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Adana Tabip 
Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan ÖKTEN Odamıza “İlk Çağlardan 
Günümüze Çukurova Tıp Tarihi” kitabını hediye etti.
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21 EKİM 2017

Rehber Eczanem eğitimi kapsamında Hilton SA ‘da düzenlenen 
diyabet eğitiminin birinci turu gerçekleştirildi. Diyabet modülü 
Doç Dr. Okan BAKINER tarafından aktarıldı. Rehber eczanem 
eğitici eczacılarımız tarafından da katılımcılara yapılması ge-
reken işlemler hakkında bilgi verildi.

25 EKİM 2017

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran 
ÖĞÜLENER ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Pınar ÇIRAGİL Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret etti. 

01 KASIM 2017

Odamız Eğitim Komisyonu ve Zadevital işbirliği ile düzenlenen 
“Sağlıklı Yaşam İçin Doğal Besin Desteklerinin Yeri ve Önemi”  
konulu toplantı, Odamız Ecz. Ali Aysan Konferans Salonunda 
yapıldı. Sağlıklı Yaşam için Doğal Besin Desteklerinin yeri ve 
önemi ile Eczanede Danışmanlığı İpuçları konularında Zadevi-
tal Genel Müdürü Beril KOPARAL sunum yaptı.
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Basında Adana Eczacı Odası
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Basında Adana Eczacı Odası

OCAK 2018 / ADANA ECZACI ODASI BÜLTENİ 73



Basında Adana Eczacı Odası
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