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H. Kürşat BADAKAL  ( 1959 - ... )“ Şimdi dolaşıp duruyor aramızda
 Kıpkırmızı bir duygu olarak
 Doğudan batıya bir güz halinde... ”





• Merhaba

İnsan olan  vatanını satar mı?
Suyun içip ekmeğini yediniz.
Dünyada vatandan aziz şey var mı?
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
Onu didik didik didiklediler,
Saçlarından tutup sürüklediler.
Götürüp kafire ‘Buyur…’ dediler.
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
Eli kolu zincirlere vurulmuş,
Vatan çırılçıplak yere serilmiş.
Oturmuş göğsüne Teksaslı çavuş,
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
Günü gelir çarh düzüne çevrilir,
Günü gelir hesabınız görülür.
Günü gelir sualiniz sorulur,
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?

Beyler bu vatana nasıl kıydınız diye sorarken Nazım dizelerinde;  isterdik ki bu 
dizeler sadece şiirlerde kalsın ve yine isterdik ki bu dizelerin yerlerini insanlığın 
özlemi, emeği güzel güneşli günler alsın…

Üzerinde yaşadığımız coğrafyada geçirdiğimiz şu zorlu süreçte de her zaman 

olduğu gibi;  birlik ve beraberliğinden ödün vermeyen, ülkemiz üzerindeki tehditlere 

karşı akıl ve bilim yolu ile mücadele ederek, laik yönetim şeklini benimseyip her daim 

savunan,  insan ve insanlık sevgisini, demokrasiyi, barışı kendisine gaye edinen özgür 

insanlara çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu biliyor ve böyle bir toplum diliyoruz.

Adana Eczacı Odası
Yayın Komisyonu

Adana Eczacı Odası Bülteni
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• Bir Yılın Ardından...

Değerli Meslektaşlarım,

Ne yazık ki ülkemiz uzun süredir bir türbülansın 

içerisinde yalpalayarak yol almaya çalışıyor. Özellik-

le 22 Temmuz 2015 tarihinde Suruç’ta canlı bom-

balarla 34 gencimizin katledilmesiyle başlayan ve 

artarak devam eden terörün hayatımızı eskisinden 

daha fazla tehdit ettiği bir sürece tanıklık ediyoruz. 

Ankara’da, İstanbul’da, Gaziantep’te, havalimanın-

da, düğün töreninde ve hiç ummadığımız yerlerde 

bombalar patlamaya ve canlar yitip gitmeye devam 

ediyor. Her yeni güne bir saldırı haberi ile uyanıyor,  

her gün gelen yeni şehit ve ölüm haberleriyle adeta 

bir şiddet sarmalı içerisinde boğuluyoruz.

Canımızı yakan böylesi büyük sorunlarla uğraştı-

ğımız, birlik ve beraberliğe her zaman olduğundan 

daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönem içerisin-

de “15 Temmuz” gecesi yakın tarihimizin en korkunç 

darbe girişimlerinden birini yaşadık.

Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçe-

cek olan bu darbe girişimiyle; yıllardır devletin her 

kademesine sızan dış destekli, dini kendine araç 

olarak kullanan bir terör örgütünün kendi halkını 

katlettiğine, meclisi ve birçok devlet binasını bom-

balayarak halkın iradesini yok saymaya çalıştığına 

hep birlikte şahit olduk.

Yaşanan bu vahşete karşın halkımız, parlamento-

ya ve demokratik sisteme canı pahasına sahip çık-

mış ve bu darbe girişiminin engellenmesinde baş 

mimar olmuştur.

Bu vesile ile bir kez daha demokrasiye sahip çı-

kan, bu amaç uğruna canını veren 241 şehidimize, 

Allah’tan rahmet diliyor ve bu darbe girişimini ger-

çekleştiren vatan hainlerini lanetliyorum.

Bu olayların yanı sıra özellikle Suriye’de sıcak sava-

şa dahil olmamız, ana muhalefet partisi genel baş-

kanına düzenlenen suikast girişimi, şiddetlenerek 

artan terör olayları önümüzdeki günlerin bizler için 

daha tehlikeli ve daha sorunlu geçeceğinin göster-

geleridir.

Tüm bu olumsuz ve karamsar tabloya rağmen, 

darbe girişimi sonrası bugün siyasi partilerimiz baş-

ta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde darbe 

Bir Yılın
Ardından...

Ecz. Ersun ÖZKAN
4. Bölge  Adana E czacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı
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karşıtlığı ve demokrasi ortak paydasında oluşan 

ılımlı hava Sağcı-Solcu, Muhafazakâr-Laik, Türk-
Kürt, Alevi -Sünni kutuplaşmasını ortadan kaldır-

ması anlamıyla ayrı bir önem taşımaktadır. Artık bek-

lentimiz; bu ılımlı havanın değerlendirilerek doğru 

adımlar atılması, siyasal kutuplaşma ve kamplaşma-

yı, birbirimizi ötekileştirmeyi ve dışlamayı bir kenara 

bırakıp demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkele-

rine ve toplumsal barışa sahip çıkılarak, hep birlikte 

geleceğe yürüyen modern bir Türkiye’nin yeniden 

inşa edilmesidir.

Değerli Meslektaşlarım,

Ülkemizde yaşadığımız genel değişim ve sıkıntı-

lara paralel olarak, ilaç ve eczacılık alanında da son 

bir yıl içerisinde iyi ve kötü birçok değişikliği hep 

birlikte yaşadık yaşamaya da devam ediyoruz.

Bunların belki de birinci sırasında yaklaşık dört yıl-

lık süreden sonra 31 Mart 2016 tarihinde imzalanan 

“SGK İlaç Alım Protokolü” bulunuyor.

Adana Eczacı Odası olarak, en başından imza 

aşamasına kadar içinde yer aldığımız 2016 SGK  İlaç 

Alım Protokolü ile ilgili  eczacılarımızın lehine yapı-

lan bir çok idari düzenlemenin yanı sıra, bu proto-

kolle birlikte;

- Yaklaşık 300 milyon TL eczacılarımıza aktarıldı. 

- Ceza maddelerinde yapılan düzenlemeler ile 
cezaların yıkıcı olmak yerine caydırıcı olmaları sağ-
landı.

- Reçete hizmet bedellerinde ciddi anlamda artış 
oldu ve belki de ilk defa söylediklerimize paralel ci-
rosu düşük eczanelerimiz ile yeni eczane açmış ec-
zacılarımıza ciddi kaynak aktarıldı.

- Eczacılarımıza yıllık enflasyon oranında bir gelir 
artışı sağlandı.

Bu kazanımların dışında; muayene ücretleri kamu 

kurum iskontoları, eczane stok zararları, kamu otori-

tesinin tek yanlı uygulamalarıyla eczane dışına çıkan 

günübirlik ilaçlar, kemoterapi ilaçlarının hastaneler 

tarafından karşılanma zorunluluğu gibi birçok konu 

da büyüyerek sorun olmaya devam etmektedir. 

Her SGK İlaç Alım Protokolü  görüşmeleri dö-

neminde, eczanelerimizde yaşadığımız ekonomik 

sıkıntıların çözümü noktasında başta eczacılarımız 

olmak üzere, Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları 

yöneticilerimizde imzalanacak yeni protokolün ya-

şanan sıkıntıların büyük bir kısmını ortadan kaldıra-

cağı yönünde bir beklenti gelişir. 

Ama maalesef bu beklenti hiçbir protokol dö-

neminde tam olarak karşılanmadığı gibi artık önü-

müzdeki süreçte imzalanacak protokoller ile de 

yeni ekonomik kazanımlar zor görünmektedir.  

Bugün bir taraftan Sağlık Bakanlığı diğer taraf-

tan SGK uygulamaları mesleğimizi şekillendirirken 

sadece bunlara direnerek sisteme ayak uydurmaya 

çalışmanın artan genç eczacı sayısıyla birlikte bizleri 

geleceğe taşımayacağını artık farkına varmamız ve 

bu noktada yeni bir eczacılık modelini hayata ge-

çirmek için var gücümüzle çalışmamız gerektiğini 

biliyoruz.

Bu anlamda eczanelerimizi birer halk sağlığı mer-

kezlerine dönüştürerek, eczacılarımızın akademik 

ve mesleki bilgilerini danışmanlık noktasında eko-

nomik olarak kazanıma çevirecek, ilaç fiyatlarından 

ve karlılığından bağımsız, eczanelerde verilecek 

sağlık hizmetinin karşılığı olan MESLEK HAKKI nı da 

içerisinde barındıran yeni eczacılık modelini oluş-

turmamız gerekiyor. 

• Bir Yılın Ardından...
Adana Eczacı Odası Bülteni
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Değerli Meslektaşlarım,

Son 3 -4 yıldır olduğu gibi geçtiğimiz yılın da 

önemli konu başlıklarından birisi de Suriyeli mülte-

cilerin reçetelerinin karşılanması, ödemeleri ve bu-

nunla ilgili bir protokolün imzalanmasıydı. Bizler bu 

konuda gerek bölgemizde yaşanan sıkıntıların çö-

zülmesi noktasında, gerekse bugün tüm Türkiye’de 

ödemelerin makul seviyelere çekilmesinde Türk Ec-

zacıları Birliği’ne en yoğun desteği veren ve sıkın-

tıların çözümü noktasında en fazla emek harcayan 

eczacı odalarından birisi olduk. 

Özellikle 22 Mart 2016 tarihinde Ankara’da Türk 

Eczacıları Birliği ve bazı eczacı odalarımızla birlikte 

yaptığımız basın açıklamasının ödemelerin norma-

le dönmesine ciddi katkısı olduğu gibi çok yakın bir 

tarihte bu konu ile ilgili bir protokolün imzalanma-

sının da önünü açmıştır.

Önümüzdeki süreçte eczanelerimiz için ciddi 

ekonomik sıkıntı yaratacağına inandığımız diğer 

önemli konuda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

uygulamaya konulan ALTERNATİF GERİ ÖDEME 
METODU’ dur.

Bu metodun yayınlandığı ilk günden itibaren 

özellikle ülkemizde ruhsatı olmayan ilaçlarla ilgili 

Türk Eczacıları Birliği’ni ve Eczaneleri devreden çı-

karacağı konusunda öngörülerimizi paylaştık. Maa-

lesef bugün hepatit c ilaçlarının kimi kamu hasta-

nelerinden ihtiyaç sahibi hastalara verilmesi ile bu 

metodun pratiğe geçtiğini görmekteyiz.

Önümüzdeki günlerde ise bu tür ilaçların sayısı-

nın artarak çoğalması ve bununla birlikte Türk Ec-

zacıları Birliği İthal İlaç Birimi tarafından ülkemizde 

ruhsatı bulunmayan ilaçların yurt dışından getiril-

mesini ise aynı oranda sekteye uğratması muhte-

mel bir gelişme olarak görünmektedir. 

Eczane ekonomilerimizi yakından ilgilendiren 

önemli bir başlığımızd a OTC düzenlemesidir. Geç-

mişten günümüze ilaç dışı sağlık ürünleri ile ilgili 

yaşadıklarımız ve özellikle bugün bu tür ürünlerin 

büyük bir bölümünün bizlerin de hataları sonucu 

eczane dışında satılıyor olmaları, yapılacak OTC 

düzenlemesinin önemini daha da arttırmaktadır. 

Dünyadaki örnekleri incelendiğinde bu tür ürünle-

rin genelde eczane dışında satışının serbest olması 

bizler için yeni kayıpların oluşabileceği anlamını ta-

şımaktadır.

Bu durum da OTC ile ilgili ülkemize özgü bir mo-

delin oluşturulmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Bu yönde yapılacak olan bir düzenlemede ise  Türk 

Eczacıları Birliği’nin taraflardan biri olması ve bu tür 

ürünlerin eczanelerin dışına çıkmasını engelleyecek 

maddelerin hayata geçirilmesi için yoğun çaba har-

caması gerekmektedir.

Değerli Meslektaşlarım,

Bu dönemin önemli başlıklarından ve Türk Ecza-

cıları Birliğinin önemli başarılarından biri olduğuna 

inandığımız “Eczane Stok Affı”nın  birçok eczacımız 

için mali anlamda önemli bir rahatlama sağlayacağı 

kanaatindeyim.  Bununla ilgili olarak hemen ardın-

dan TİTCK tarafından İTS üzerinden yapılması dü-

şünülen stok düzeltme olayı önümüzdeki süreçte 

eczacılarımızın daha dikkatli olmalarını gerektire-

ceği gibi, eczanelerimizin daha çok ve daha kolay  

kontrol edilebilmesinin de önünü açacağını düşü-

nüyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte ya-

pılan değişiklik ile “Isı Nem Ölçer ve Standart Ecza-

ne Tabela Zorunlulukları” belli kriterlere bağlanarak 

öteleme getirilmişti.

• Bir Yılın Ardından...
Adana Eczacı Odası Bülteni
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• Bir Yılın Ardından...

Ancak standart tabela zorunluluğu gibi ısı nem 

ölçerler ile ilgili zorunluluk da her ne kadar isteme-

sek de önümüzdeki günlerde hayata geçecek gibi 

duruyor. En azından bunlarla ilgili oluşacak maliyet-

ler noktasında eczacılarımıza ekonomik destek ve-

rilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ayrıca alınan tüm tedbirlere rağmen ısı ve nem 

konusunda standart değerlerin dışına çıkıldığın-

da oluşabilecek eczane zararlarını ve bu zararları 

engelleyecek olan eczane sigorta maliyetlerinde 

zaman içerisinde oluşacak artışların göz önünde 

bulundurulmasını ve buna göre şimdiden tedbirler 

alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,

Ekonomik ve demokratik örgütlülüğümüzün 

ayrılmaz bir parçası ve olmazsa olmazı olan eczacı 

kooperatiflerimizin bugün Türkiye pazar payında 

%21’lere ulaşması sevindirici bir gelişmedir. Özel-

likle bölgemizde 2012 sonlarında % 6-7 olan koo-

peratif pazar payının Türkiye ortalamalarına gelerek 

bugün % 20’lerin üzerine çıkması bizler için ayrıca 

mutluluk kaynağıdır. 

Son dönemlerde genç eczacılarımızın koopera-

tifçilik bilincine sahip olarak eczane açılışlarının bü-

yük bir kısmının eczacı kooperatifleri tarafından ya-

pılmasını kooperatiflerimizin geleceği adına umut 

verici olarak değerlendiriyoruz.

Fakat tüm bunlara rağmen kooperatiflerimizin 

yatay ve dikey düzlemde büyümesi, yaygınlaşması 

ve güçlenebilmesi için hepimizin daha çok emek 

harcaması ve eczacı kooperatiflerimizi tercih etmesi 

gerekmektedir.

Değerli Meslektaşlarım,

Dünyada haritalar dahil yaşanan değişimlere 

paralel olarak, sağlık ve eczacılık alanında da ciddi 

değişimler yaşanıyor. Tüm bu değişimlerin orta ye-

rinde olan biz eczacılar beklemekle ve seyretmekle 

yetinemeyeceğimiz bir dönem yaşıyoruz.

Bu anlamda eczacılar, eczacı odaları ve Türk Ec-

zacıları Birliği olarak bu değişime seyirci kalmadan 

birbirimizi güçlendirerek, mesleğimizin yarınlarını 

bugünden kurmak mecburiyetindeyiz. 

Bizlere düşen tarihsel görev ve sorumluluk ise; 

mesleki ve örgütsel birlikteliğimize sahip çıkarak, 

örgütlülüğümüzü ve dayanışmamızı güçlendirmek 

ve mesleğimizi geçmişin yol göstericiliğinden gele-

ceğe doğru hep birlikte taşımaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle bir yıllık özverili ça-
lışmalarından dolayı kurullarımızda görev alan 
yönetici arkadaşlarıma, komisyonlarımıza, bölge 
temsilcilerimize, denetçi eczacılarımıza, oda perso-
nellerimize ve tabii ki her zaman yanımızda olan siz 
değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.

Adana Eczacı Odası Bülteni
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• Otizmli Çocuklar

Otizmi de içeren 
yaygın gelişimsel 
bozukluklar, tekrarlayan 
davranışlara ve ilgilere 
sahip tabloyla sözlü 
ve sözsüz iletişimde, 
karşılıklı sosyal 
iletişimde bozukluklarla 
karakterize, bilinmeyen 
ya da hemfikir 
olunmayan sinir 
sistemi patolojisi veya 
belirleyici genetik 
yerleşimli uzun 
süren nörogelişimsel 
bozukluklardır.

Otizmli Çocuklarda
Uyku Bozukluklarının Tedavisinde
Kontrol Salımlı Melatonin Kullanımı

Ecz. Fulya AKGÜN

Adana Eczacı Odası Bülteni
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• Otizmli Çocuklar

Yaygın gelişimsel bozukluklu çocuklarda uyku 
problemi, en çok rapor edilen sekonder davranış 
sorunudur. Uyku bozukluklarının görülme sıklığı 
farklı çalışmalara göre %40 ile %80 arasında de-
ğişmektedir. Bu çocuklarda sık ve uzun süreli ge-
ce-uyanmaları veya büyük ölçüde azalmış uyku 
periyotlarıyla değişen uzamış hipersomni süresi 
görülen uyku düzensizliklerindendir. Bazı çalış-
malarda uyku gelişimi gündüz davranışlarındaki 
anomaliliklerle ilişkili olduğu görülmüştür.

Literatürlerde, yaygın gelişimsel bozukluklu ço-

cuklardaki kronik uyku bozukluklarının bozulan 

melatonin sekresyonuyla ilişkili olduğunu gösteren 

kanıtlar artmıştır. Melatonin, beyinde pineal bezden 

salgılanan endojen nörohormondur. Melatonin sal-

gılanmasının sirkadyen ritmi alışılmış uyku saatleriy-

le senkronizedir. Melatonin sekresyonu karanlığın 

başlamasından hemen sonra artar, gece yarısında 

en üst seviyeye ulaşır ve gece yarısından sonra ka-

demeli olarak düşer. Melatonin, uyanıklığa sebep 

olan sistemi inhibe ederek uykuya neden olur. Mela-

tonin ayarı yaygın gelişimsel bozukluklu çocuklarda 

anormal olabilir. Sıklıkla görülenler gündüz yüksel-

mesi, genlik azalması ve gece seviyesinin azalması-

dır. Melatonin sekresyonunun gece geç pik yapma-

sı uykuya dalma problemlerin sebebiyken, azalmış 

ritim genliğinin gece-uyanmalarına ve sabah erken 

uyanışlara neden olduğu öne sürülmüştür.

Son zamanlarda, eksojen melatoninin sağlıklı 

çocuklarda kronik uyku-uyanıklık döngüsü bozuk-

lukları tedavisinde etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Yine 

birçok çalışma, nörolojik ve gelişimsel yetersizliği 

olan, nöropsikiyatrik sorunlar yaşayan uyku prob-

lemli çocuklarda melatonin kullanımı önermektedir.

Adana Eczacı Odası Bülteni
10



• Otizmli Çocuklar

Bu araştırmaların bazılarında bireysel endojen 

melatonin seviyelerini belirlemek için serum me-

latonin değerleri ölçülmüş ve melatonin tedavi-

siyle indüklenmiştir. Bu çalışmalarda Angelman 

Sendromlu çocuklarda düşük endojen melatonin 

seviyesi olduğu ve melatonin uygulanması sonrası 

normal seviyesine ulaştığında bozulmuş uykuları-

nın düzeldiği görülmüştür. Gecikmiş noktürnal pik 

zamanına sahip Rett Sendromlu çocuklarda ekso-

jen melatonin uygulaması sonrası uyku/uyanıklık 

döngüsünde ciddi anlamda gelişme olduğu rapor 

edilmiştir.

Araştırmaların çoğunda melatonin tedavisi sıra-

sında yan etki veya tolerans gelişimi gözlenmemiş-

tir. Ancak bazı araştırmalar sırasında yorgunluk, baş 

dönmesi ve baş ağrısı görülmüş, tedavi kesildiğin-

de ise yan etkiler hızlı şekilde ortadan kaybolmuş-

tur. Çoğu araştırmalarda yarı-ömrünün kısa olması 

ve etkisini bir saatten kısa sürede göstermesinden 

dolayı hızlı salım(FR) yapan preparatlar kullanıl-

mıştır. Ancak son zamanlarda kontrollü salım (CR) 

yapan formlar da kullanılmaya başlanmıştır. Çeşitli 

çalışmalarda yetişkinlerde CR melatonin tedavisinin 

yararları bildirilmiştir. Ciddi nörogelişimsel sorunları 

olan 42 denekle yapılan klinik çalışmada hızlı salım 

ve kontrollü salım yapan preparatlar karşılaştırılmış; 

hızlı salım melatoninin sadece gecikmiş uyku baş-

langıcı varsa etkili olduğu, CR formülasyonlarının ise 

uyku idamesinde daha yararlı olduğu gözlenmiştir. 

Çocuklarda uyku düzeni bozukluğunun tedavisi 

için araştırmalarda 0,5 mgden 10 mgye değişen 

dozlarda melatonin istenilen uyku zamanında veril-

miştir. Kullanılan en yaygın doz ise 2.5-5 mg arasın-

da değişmektedir. Çocukların yetişkinlerden daha 

fazla doza ihtiyaç duydukları öne sürülmüştür. Ya-

pılan aktigrafik çalışmada Asperger Sendromlu ço-

cukların uyku düzeninin geliştirilmesinde 3 mg me-

latoninin etkisinin altı çizilmiştir. Ancak çalışmaların 

çoğu ciddi nörogelişimsel engelleri olan ve epilepsi 

gibi diğer eşlik eden patolojisi bulunan heterojen 

gruplarda yapılmıştır. Ayrıca yaş, IQ ve uyku düze-

nini etkileyebilecek kullanılan ilaçlar fazla dikkate 

alınmamıştır.

Adana Eczacı Odası Bülteni
11



• Otizmli Çocuklar

Dahası araştırmalarda farklı uyku ölçüm metot-

ları kullanıldığından sonuçların yorumlanması zor-

laşmış ve çok az çalışmada çocuklar uzun uzadıya 

takip edilmiştir.

Bu çalışmada ise otizm tanısı almış çocuklar tüm 

fiziksel ve nörolojik taramalardan geçirilmiştir. Sık-

lıkla beraber görülen epilepsi, fenilketonüri, kırılgan 

X sendromu, tuberoskleroz, duyu bozuklukları ve 

merkezi sinir sisteminin diğer yapısal değişimleri 

gibi hastalıkları elemek için karyotip, beyin MRI, me-

tabolik tarama, odyometre ve uzatılmış EEG ile ilişki-

li patolojilerin yokluğu değerlendirilmiştir ve hiçbir 

katılımcı teste girmeden en az 6 ay boyunca eş-za-

manlı ilaç kullanmamış ya da öncesinde melatonin 

kullanımı olmamıştır. Çocuğun en az haftada üç kez 

uykuya dalması 45 dakikadan fazla sürüyorsa uyku 

başlangıçlı insomnia olarak kabul edilmiştir. Gece 

uyanmaları ise haftada 3 ve üzeri birkaç dakikadan 

fazla uyanan çocuklar için tanımlanmıştır.

Testte çocuklara 3 mg kontrollü salım melatonin 

her akşam aynı saatte istenilen uyku zamanından 

30-40 dakika önce verilmiştir. 5 gün sonra melato-

nin uygulama zamanı akşam 8’e sabitlenmiştir. 

Bu çalışmada kullanılan ürün alımından 

sonra fizyolojik melatonin sekresyonu-

na çok benzeyen, 6 saat boyunca yüksek 

saflıkta 1 mg hızlı salım ve 2 mg kontrollü 

salım melatonin sağlamak için özel olarak 

üretilmiştir.

İlk aşamada çocuklara 3 mg melatonin 

(1 mg FR ve 2 mg CR) verilmiştir. Dozlar, 

takip eden klinik ziyaretlerde hekim de-

ğerlendirmesi uygun olduğuna karar 

verirse aşağı yukarı ayarlanabilir. Gerek-

tiğinde yatma zamanı hızlı salım mela-

tonin eklenmiştir. Ayrıca ebeveynler de 

gecenin ilerleyen zamanlarında çocuk 15 

dakikadan daha fazla uyanık kalırsa 2 mg hızlı salım 

melatonine kadar artırılması tavsiye edilmiştir. 4 ya-

şından küçük çocuklarda en fazla 4 mg’a, bu yaştan 

sonrakilere 6 mg’a kadar arttırılmıştır. 

Yaşları 2,6 ile 9,6 arasında değişen 25 erkek ve 4 

kız çocuğundan oluşan uyku bozukluğuna sahip 

29 kişilik alt grupla da çalışılmış ve bu grubun %69 

u (18 erkek, 2 kız) 2 yıllık çalışmayı tamamlamıştır. 

%31 i ise tamamlayamamıştır. Devamsızlığın sebe-

bi ise uyumsuzluk, 6 aylık takipten sonra kayıp ve 7 

aylık takipten sonra kayıptır. Yan etkilerle bir ilişkisi 

yoktur. Çalışmayı bırakanlarda bazal uyku ve IQ ka-

rakterlerinde farklılık olmamıştır. Çalışılan çocukların 

çoğunluğunun erkek olması çeşitli epidemiyolojik 

çalışmalarda da bildirilen otizmli çocuklar arasında-

ki genel cinsiyet bölünmelerini yansıtmaktadır.

Tedavinin bırakılmasından bir ay sonra, 4 çocukta 

yükselen değerler sürdürülürken 16 çocukta tedavi 

öncesi uyku skorlarına geri dönülmüştür. Bu sonuç-

lara göre uyku problemi en başa dönen 16 hastaya 

6 aylık melatonin tedavisinde başka 2 haftalık arın-
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ma periyodu önerilirken, 4 hastaya terapisiz kalma-

ları söylenmiştir. Bu 20 hasta çalışmanın başından 

itibaren 1. ve 2. yıllarda yeniden değerlendirilmiştir. 

Yapılan 1 ve 2 yıllık izlemlerde melatonin tedavisi-

ne devam eden 16 hastada uyku düzeninin kesil-

mesinde anlamlı ve uzun süreli gelişmeler olduğu 

görülmüştür. Bu süre zarfında hiçbir yan etki bildi-

rilmemiş ve gözlenmemiştir ve tedavi sırasında kan 

testlerinde ve üriner analizlerinde düzenli olarak 

tekrarlanan hiçbir anormallik saptanmamıştır. Ay-

rıca hiçbir çocuk yan etkiler sebebiyle çalışmadan 

ayrılmamıştır ve görülmüştür ki uyku problemleri ile 

IQ arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Otizmli çocukların yarısından çoğu yatma zama-

nında ebeveynlerin varlığını tercih etmektedir. Ay-

rıca çocuklarda mevsim değişikliğine bağlı olarak 

uyku bozuklukları da gözlenmiştir.

Sonuç olarak CR melatonin uyku idamesinde 
etkiliyken, FR melatonin ise kısa yarı ömürlü olma-
sından dolayı gecikmiş uyku başlangıcında etkili 
olduğu görülmüştür. Buna bağlı olarak çocukların 
duygu durumunda ve gündüz davranışlarında ge-
lişmeler görülmüştür.

Kaynak:

F. Giannotti, F. Cortesi, A. Cerquiglini, P. Bernabei(2006). An Open-Label 
Study of Controlled-Release Melatonin in Treatment of Sleep Disorders in 
Children with Autism, Springer Science+Business Media
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‘’İnsanlar kötüye akın akın gider
Kolay ulaşır ona.

Yolu düz, yeri yakındır kötülüğün,
 İyiliğin önündeyse, alın teri komuş Tanrılar.

PLATON / DEVLET 364 d

"Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca, 
elde  edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda,

utanç ve kötülük vardır."

PLATON / MENEKSENOS  

PlatonDevlet

Ecz. Esra HAKÖVER

Adana Eczacı Odası Bülteni
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Sokrates’in öğrencisi, Aristoteles’in hocası ve  ilk  

üniversite olan Akademia’ nın kurucusu Pla-

ton’ un milattan öncesine dayanan yıllarda 

yazıya döktüğü, bazılarına göre gerçekliğe  uyarlana-

bilirliği olmayan ütopik bir yapıyı kapsayan, bazılarına 

göreyse yazıldığı tarihten bu yana sürekli  dönüp ba-

kılması gereken ana kaynaklardan olan ‘’Devlet’’ kita-

bı günümüzde felsefeyle uzaktan yakından ilgilenen 

herkesin karşısına çıkan ana kapılardan.. Kitabın yazıl-

masının en büyük nedenlerinden  biri  şüphesiz birlikte 

yirmi yıla yakın bir  zamanı geçirdiği  hocası Sokrates’ 

in düşüncelerinden dolayı Platon’un da şahit olduğu 

bir süreçte idam edilmesiydi..

Yaşadığı dönemin yönetim şekli olan demokra-

siyi benimsemeyen ve demokrasinin temeli olan  

‘’eşitlik’’ kavramına karşı, seçkin bir filozof kesiminin  

devlet yönetiminde görev alması gerektiğini sa-

vunan bir filozoftu Platon. Öyle ki çok sevdiği ho-

cası Sokrates ‘’demokrasi ile yönetilen bir devlette’’  

inançsızlıkla suçlanarak idam cezasına çarptırılmış  

ve hayatına son verilmişti. Atina demokrasisine kita-

bında açıkladığı nedenlerden dolayı eleştiri  getiren 

Platon ‘’Devlet’’ adlı eserinde idealarına göre belirle-

diği devlet yönetim şeklini Sokrates’in kişilerle karşı-

lıklı konuşmaları şeklinde anlatmıştır.

Platon toplum yapısında  genel olarak bir iş bölü-
mü olması gerektiğini savunmuştur.

Devlet kitabında toplumda farklı ihtiyaçları kar-

şılamak üzere farklı kesimler olması gerektiğini ve 

her kesimin o ihtiyacı karşılamak üzere iş bölümüne  

katılması  gerektiğini belirtmiştir. Peki bu toplumun  

siyasallaşıp devlet yapısına dönüşmesi süreci nasıl 

olacaktı? Platon bu dönüşümün gerekçesi ve yön-

temi olarak ; toplumun zamanla gelişerek rahata  

kavuşması sonucu giderek büyümesi, ihtiyaçlarının 

çeşitlenmesi ve mal hırsının da artmasıyla bera-

ber artık eldeki toprağın  yeterli  gelmemesi;  baş-

ka  topraklara  göz dikilmesi;  başkalarının da kendi  

topraklarına  göz dikmesine önlem  olarak toplum-

da savaşacak askeri bir yapının  olması gerekliliği-

ni  göstermiştir. Bu durumda çalışan kesim çeşitli 

ihtiyaçları karşılarken, koruyucular da toplumun ve  

toprakların birliğini sürdürme görevini yürütürler. 

Bu iki kesim dışında bir de toplumdaki düzeni sağ-

layacak bir yönetici kesimi olacaktır. Özetle toplum 

ihtiyaçları karşılayan çalışan ve üreten kesim, toplu-

mun korumacılığını  yapan askeri  kesim ve yöneti-

ciliği  yapan seçkinler  olarak üç sınıftan oluşacaktır.

Platon bu üçlü yapıyı insan vücudundaki çalış-

ma sistemine ve görev dağılımına benzetmiştir.  

Düşünen yapımızı yani aklımızı yöneticiler sınıfına,  

düşünmeyen sadece arzulayan yapımızı üreticiler  

yani çalışanlar sınıfına, içimizdeki kötü bir eğitim-

le bozulmamış olmak şartıyla cesaretli yanımızı da  
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koruyucular sınıfına benzetmiştir. Buna göre dev-

let yapısının insandaki bu yapıya benzerliği arttık-

ça ideal devlet olmaya yakınlığı da o kadar  artıyor 

demektir. Çünkü Platon’ a göre devlet de canlı bir 

organizmadır.

Toplum büyümeye devam ettikçe ihtiyaçları ar-

tar hatta lüks kavramını da oluşturarak değişime 

uğrarsa çalışan sınıfında farklı iş alanları ortaya çı-

kacak, topluma yeni işçiler katılacak ve bu toplum 

sadeliğini yitirerek bozulmuş bir toplum olacaktır. 

Aynı şekilde üzerinde yaşanılan toprak büyüyen 

topluma yeterli gelmemeye başlayacak ve başkala-

rının  topraklarını ele geçirmek için koruyucular sını-

fı oluşturulacaktır ki bu da bozulmuş bir toplumun  

işaretidir. Ancak bozulmamış bir toplumda böyle  

bir istek ve hırs olmayacak ve koruyuculara saldır-

mak  yerine savunma  amaçlı  ihtiyaç  duyulacaktır.  

Platon’ a göre  yöneticiler koruyucular sınıfının en 

iyilerinden seçilmeliydi. Örneğin  ‘’Yiğitlik  olmadan  

devlet  adamı  olamaz  insan’’ söylemiyle bu noktaya 

işaret etmiştir. Ayrıca koruyucu sınıfının (tıpkı insan  

yapısında cesaretin akla yardım ettiği  gibi) yönetici  

sınıfının yardımcı olması gerektiğini savunur.

Bu üç sınıfa yönelik olarak ideal devlet için 4 ana 

erdemden bahsedilmiştir. Bilgelik erdemi yönetici 

sınıfının; cesaret ve yiğitlik erdemi koruyucu sınıfı-

nın; ölçülülük erdemi hem 

koruyucu hem yönetici sını-

fının; adalet erdemi ise tüm  

toplumdaki bireylerin sahip  

olması gereken erdemdir. Pla-

ton’ a göre toplumdaki  her 

birey doğuştan bazı erdem-

lere sahiptir ve bu  erdemler 

o bireyin toplumdaki yerini  

belirler.

KORUYUCU VE YÖNETİCİ SINIFINA  
YÖNELİK  YASAKLAR

Mülkiyet kavramının her dönemde bir tehlike ol-

duğunu öngören Platon koruyucular ve yöneticiler  

sınıfına mülkiyet yasağı  getirmiştir. Buna göre bu iki  

sınıf mal, mülk edinme ve sonrasında onları koruma 

derdine düşmemelidir. Hatta mülkiyet insanlar ara-

sında kıskançlıklara neden olup toplumda yozlaş-

maya neden olacaktır. Mal edinme telaşına düşen 

kişi devleti ve yönetimi düşünmeyerek işini yapma-

sı gerektiği şekilde yapmayacaktır. Platon çalışanlar   

sınıfını bu yasağın dışında tutmuştur. Çünkü mülki-

yet hakkının yaptıkları işler üzerinde olumsuz etkisi 

olabileceğini düşünmemiştir.

Platon aile kavramını da koruyucu ve yönetici  sı-

nıfının dışında tutulması gereken bir yapı olduğunu  

savunmuştur. Aileye sahip olan yönetici ya da  koru-

yucu, devletten çok ailesini düşünür ve ona öncelik 

verir. Hatta ailesine devletinden daha çok bağlılık 

duyar. Bu da devletin birliğinin sağlamasına zarar 

vermiş olur. Tüm bu nedenlerden dolayı bu iki  sını-

fa ayrı bir uygulama ile evlenme ve çocuk edinme   

yasakları getirilmiştir.

Platon eğitim sisteminde müzik ve  
beden eğitimini şart koşuyor..
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‘’Onun için, Glaukon, dedim, 
müzik  eğitimi, bundan ötürü 
eğitimlerin en iyisidir. Hiçbir şey 
insanın  içine  ritim ve düzen 
kadar  işleyemez. Müzik  eğiti-
mi  gereği gibi yapıldı mı insanı 
yüceltir, özünü güzelleştirir. Kötü  
yapılınca da bunun tersi olur. 
Gevşek  ve bozuk düzen eserler, 
tabiattaki  bozukluklar  gibi, iyi 
yetişmiş insanın hemen gözüne 
batar, kızdırır  onu. Kendini iyi  
bir insan olarak  yetiştirmek iste-
yen  güzeli arar, güzeli över, on-
dan hoşlanır ve onunla beslenir. 
Daha düşünmeye başlamadığı  
çağda  tiksinir çirkinden; düşünme çağına gelince 
de, kendini  yetiştiren müziğin düşüncesiyle akraba-
lığı sezer, onu sevinçle karşılar.’’ 

PLATON  / DEVLET 402 a

‘’Bir insanın içinde güzel huylar varsa, dış görü-
nüşü de bu huylara uyuyorsa, gören  göz  için  dün-
yada bundan daha güzel şey olur mu?

İşte müzik eğitimi gören de, böylesine içi dışı bir-
birine uyan düzenli kişileri sevecek. Düzensiz insan-
ları sevmeyecek..‘’ 

PLATON DEVLET/ 402d

Devlet‘ te Platon uygulanması gereken eğitim  

sisteminden de bahsetmiştir. Eğitim sistemi ko-

ruyucuları ve yöneticileri kapsamaktadır. Eğitimin 

‘’bencil duygulardan sıyrılarak kendini devletin  iyi-

liği için feda etmeye imkan verecek’’  şekilde olma-

sı gerektiğini belirtir. Eğitim önemlidir çünkü genç 

insanlar  eğitimle istenilen şekle sokulabilmektedir.

Koruyucular için bedene yönelik özel eğitimler ol-

malıdır. Onlar beden eğitimlerine tabi tutulmalı, 

müzik ve edebiyat eğitimleri almalıdır.

 PLATON’ A GÖRE  DEVLET YÖNETİCİSİ   
NASIL OLMALIYDI?

‘’Felsefeyi överken, ancak felsefenin yardımıyla  
devletlerin ve kişilerin idaresinde doğruluk gösterile-
bileceğini söylemiş; bundan ötürü de insan soyunun 
başına çöken belalardan ancak tam ve  gerçek  filo-
zofların iktidarı ele alması ile, veya devletlerin  ba-
şında olanların Tanrıların lütfu sayesinde gerçekten 
filozof olmaları ile kurtulabileceğini belirtmiştim.’’

PLATON / MEKTUPLAR 7 326c 

‘’Filozoflar bu devletlerde kral ya da şimdi kral, 
önder dediklerimiz gerçekten filozof olmadıkça,  
böylece aynı insanda devlet gücüyle akıl gücü bir-
leşmedikçe, kesin bir kanunla herkese yalnız  kendi  
yapacağı iş verilmedikçe, sevgili Glaukon, bence  bu 
devletlerin başı dertten kurtulamaz, insanoğlu da 
bunu yapmadıkça tasarladığımız devlet mümkün  
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olduğu  ölçüde bile doğamaz, kavuşamaz gün ışığı-
na. İşte buydu çoktan  beri  söylemekten çekindiğim. 
Geleneğe aykırı geleceğini biliyordum; bizim  devle-
timizin  dışında, ne teklerin ne de toplumun  mutlu-
luğa kavuşacağını kolay kolay aklı almaz  herkesin.’’

PLATON / DEVLET 473d

Platon filozofların devleti yönetmesi gerektiği; 

aksi takdirde o toplum kaderinin kötülük olacağını 

belirtmiştir. Peki bu kişiler onca insan içinden nele-

re dayanarak ve nasıl bir süreçten geçtikten sonra  

seçilip yönetici yapılacaktı? Platon’ un görüşü şöyle; 

öncelikle koruyucu sınıfından felsefeyi seven ve fel-

sefeye eğilimli olan gençler seçilecek. Yirmili yaşla-

rına ulaşan gençler (erkek-kadın ayırt edilmeksizin) 

otuzlu yaşlarına kadar felsefe eğitimine tabi tutula-

cak. Zorlu sınavlardan geçen yönetici adaylarından 

bir yada birkaç kişi belirlenir ve ancak ellili yaşların-

dan sonra yönetici  olabileceklerdir. Özetle yönetici 

adayların başta felsefe olmak üzere  bir çok bilim-

sel  alanda sağlam eğitimli kişiler olması gerektiğini  

söylüyor Platon.                                                               

PLATON DEMOKRASİYİ NEDEN ELEŞTİRİR?

‘’Oligarşinin başını yiyen hastalık burada da öz-
gürlükten doğar, daha büyük bir hızla gelişir ve 
sonunda demokrasiyi köleliğe çevirir; çünkü her 
aşırılığın ardından her zaman sert bir tepki gelir. 
Mevsimlerde, bitkilerde, bütün canlılarda böyle 
olur. Devletlerdeyse hepsinden daha çok..’’

‘’Üçüncü sınıfsa halktır, yani bütün işçiler ve 
devlet işlerine karışmayan küçük gelirli insanlar. 
Demokrasilerde en kalabalık ve birlik olabilirse en  
güçlü sınıf budur.’’

PLATON DEVLET /564-565a

Platon bozulmuş toplumlarda demokrasiden  

zorbalığa geçiş olacağını savunur. Öyle ki demok-

rasiyi zehirleyecek şeyin aşırı özgürlük düşkünlüğü 

olduğunu söyler. Platon’a göre aşırı özgürlük aşırı 

bir köleliği getirecektir. Demokrasilerde zengin ke-

sim halktan uzaklaşmış kendi aralarında dahi kopuk 

yaşamaktadır. Baştakiler halkın kendilerine koşul-

suz itaat ettiklerini gördüklerinde halka karşı bunu  

kullanmaya başlar. Eğitim şartı yoktur ve baştakiler 

eğitimsiz de olabilir. Halk istese de baştakiler güçlen-

mişse eğer kolay kolay değiştiremez onları. Ve her is-

tediği özgürlüğü elde edemeyenler kavgaya  başlar. 

Devlet kitabının 8. bölümünde bunlar dışında da bir 

çok nedene dayanan Platon demokrasinin şekil de-

ğiştirerek baskıcı bir yönetim olacağını söylemiştir.

Felsefe tarihinde önemli bir yeri olan Platon’ un  

belki de hayatı boyunca bir gün gerçekleşeceğini  

umutla beklediği devlet  yönetiminin hayali merak  

edilmeye değer.. Çünkü bu hayal felsefe tarihinde   

böylesine önemli bir yeri olan bir filozofun nasıl  

bir yönetimce yönetilmek istediğinin de yanıtıydı 

sanırım. Platon‘ un yüzlerce yıl öncesinde anlatma-

ya  çalıştığı devleti anlamaya çalışmak ve hakkında 

bilgi edinmek günümüz dünyasında var olan çeşitli  

yönetim şekillerini, bu yönetim şekillerinin doğru  

uygulanıp uygulanmadığını ve getirdiği sonuçları  

yorumlamak  açısından  önemli olsa gerek.. 
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• PPİ

Proton Pompa İnhibitörleri sadece gerekli 
olduğu ve bilinçli kullanıldığı zaman insan 
sağlığının hizmetinde olacaklar. Bunu üreticiye 
hizmet haline getirmeden kısacası  “vasatların 
iktidarında uyuşturan devrimin“ hizmetinde 
olmadan uygulamak gerek...

PROTON POMPA
İNHİBİTÖRLERİ

Ecz. Fatma Feyza ÇETİN
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• PPİ

PPİ ilaçlari en yaygın kullanılan ilaçlardır.1988 
yılında omeprazol ile ilk kez adını duyuran bu ilaç-
lar GÖR ve ülser tedavisinde mucize ilaç olarak çı-
ğır açmıştır. Bugün de bu alanda etkin bir tedavi 
seçeneğidir.

Etki Mekanizması :

Midede asit salgılanması ; üç reseptör (Histamin, 

gastrin, asetilkolin) ve proton pompası tarafından 

regüle edilmektedir. Söz konusu reseptörlerin ak-

tive edilmesi gastrik asit (proton) pompasını [(H+/

K+-(Adenosine Triphosphatase)-ATPaz)] uyarır 

böylece lümene asit salgılanır. Reseptörlerden 

biri veya daha çoğu uyarılınca pompaların akti-

ve olmasına giden süreç devreye girer. Histamin, 

gastrin, asetilkolin ile uyarılmış asit sekresyonunu 

H2-reseptör antagonistleri (H2RA) veya antikoli-

nerjik ajanlar kısmen inhibe ederler. Proton pom-

pa inhibitörleri ise tüm asit uyaranlarının geliştirdi-

ği asit salınımını bloke etmektedir.

Benzimidazol türevidirler, mide asidine daya-

nıksız olduğundan ince barsakta açılacak formda 

üretilmektedirler. İnce barsaktan karaciğere geçe-

rek metabolize olurlar. İlk geçişte metabolize ol-

madan sistemik dolaşıma geçebilen PPİ’ler parye-

tal hücrenin kanaliküler lümenine geçerek orada 

konsantre olurlar.

Oradaki asit ortamdan H+ iyonu alan PPİ’ler 

sulfonamid formuna dönüşerek aktif hale gelir-

ler. Aktif hale gelen PPİ’ler; H+/K+-ATP az (proton 

pompası)’ ın alt ünitelerindeki sistein molekülleri-

ne bağlanarak pompayı inhibe eder ve asit sekres-

yonu bloke olur. PPİ’ler H+/K+-ATP az’ı irreversibl 

olarak inhibe ederler. Bu nedenle PPİ’lerın etkisi 

uzun sürer (24-48 saat).

 PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİNİN  
 KULLANIM ALANLARI 

•	 Fonksiyonel	dispepsi	

•	 Gastroözofageal	reflü	hastalığı	(GÖRH)	

•	 Peptik	ülser	(Mide-duodenum)	

•	 Nonsteroid	antiinflamatuvar	ilaçların,	aspirinin		
 yan etkilerini önlemek ya da oluşan yan etkileri  
 tedavi etmek için 

•	 Helicobacter	pylori	(Hp)	eradikasyonu	

•	 Eroziv	gastroduodenitis

	•	 Asit-pepsin	ile	ilişkili	hastalıklara	bağı	üst		 	
 gastrointestinal sistem kanamalarının tedavisi

	•	 Stress	ülseri	profilaksisi	ve	tedavisi

	•	 Zollinger-Ellison	sendromu	

•	 Larengofarengeal	reflü	hastalığı	

•	 Hemokromatozisde	demir	absorbsiyonunu		
 azaltmak için 

•	 Tanı	testinde	kullanma	(PPİ’lere	klinik	yanıt		
	 veya	gastrik	pH	üzerine	PPİ’lerin	etkisi	vs)	

•	 GÖRH’de	darlık	ve	“Barrett’s	oesophagus”,		 	
	 kanser	gelişimini	önlemek	için	(1)
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• PPİ

PPİ ve UZUN SÜRELİ KULLANIM SONUÇLARI 

Bu ilaçlar üzerindeki kuşkular giderek artsa da 

2015 yıl sonuna göre yıllık proton pompa inhibitörü 

kullanımı 60 milyon kutudur. (2)

PPİ reflü ve mide ülserinde cerrahi müdahaleri 

azaltan semptomları gideren ve yaşam kalitesini ar-

tıran ilaçlar. Ama agresif tanıtım yöntemleri bazen 

gereksiz ya da uzun süreli kullanıma neden oluyor. 

Yan etkilerin ortaya çıkması ile araştırmacılar da PPİ’ 

lerin kullanımının alternatifi olabilecek yöntemler 

önermekte. Gece oluşan reflü vakalarının başı yük-

selterek önlenebileceği gibi. Kahve, sigara, çikolata 

gibi mide yanması yaptığı düşünülen maddelerden 

uzak durulması ya da eski antiasitlerle bazı reflü va-

kalarının daha yan etkisiz tedavi edilebileceği gibi…     

Uzun süre kullanımda %1-5 oranında görülen 

primer yan etkiler görülebilir. Bunlar; mide bulantısı, 

ishal ve kabız gibi GI etkiler, baş ağrısı, deri dökün-

tüleri…     

Oluşabilecek Sekonder Potansiyel   
 Yan Etkiler Şunlardır : 

1. Neoplaziler 

2. Enfeksiyonlar.  a. Clostridium difficile enfeksiyonu  
	 ile	ilişkili	diyare	ve	enterik	enfeksiyonlar	(Kolera,		
	 Shigella	ve	Salmonella)		b. Mikroskobik kolit   
 c. Toplum kaynaklı pnömoniler

3. Besin maddelerinin sindiriminin ve emiliminin   
 bozulması a. Vitamin-B12, b. Demir c. Kalsiyum  
 d. Hipofosfatemi ve hipomagnezemi 

4. İlaç etkileşimi ve kullanılan esas ilacın

 etkisinin azalması 

5. Kemik kırıkları 

6. Akut interstisyel nefrit

Besinleri parçalayarak sindirime yardım eden 

pepsin enziminin çalışması için asidik ortam gerek-

lidir. Mide iç yüzeyindeki hücreler tarafından pom-

palanan güçlü asidik hidroklorik asit, bazı gıdalarda 

erken sindirimde doğrudan rol oynar. Mide asitliği 

enfeksiyona karşı da engeldir. Ama salgılanmanın 

artışı mide rahatsızlıklarına neden olmaktadır.
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• “Barışa Kaçışın Karşılığı Var Mı ?• PPİ

GÖR (gastroözofageal reflü) hastalığı tedavisinin 

en popüler ilacı olan proton pompa inhibitörleri 

son yıllarda dikkat çekici biçimde ve uzun süreli kul-

lanılmakta. Ama son çalışmalar bu ilaçların kullanı-

mı ile böbrek, kardiyovasküler, ve nörolojik rahatsız-

lıkların ilişkili olduğunu düşündürmektedir^.(3)

PPİ ve KIRIKLAR, VİTAMİN EKSİKLİĞİ

Vücudun gıdalardaki vitamini ayırabilmesinde mide 

asidine ihtiyaç vardır. İlaçların mide asidini bloke etme-

si sonucu bazı maddelerin alımında eksiklikler ortaya 

çıkmakta… Kalsiyum, Magnezyum, B12 v.b gibi.

Sonucunda da kemik dansitesinde azalma ve 
kırık riskinde artma olduğu belirlenmekte…

PPI hakkında yapılmış olan 11 adet uluslararası 

çalışmanın meta-analizinde PPİ ‘lerin kalça ,omurga 

ya da bazı bölgelerdeki  kırık risklerini artırmakta ol-

duğu belirlenmiştir. Oysa bir diğer ilaç grubu olan 

H2 reseptör antagonistleri (ranitidin, famotidin, ni-

zatidin..) kırık riski ile ilişkili bulunmamıştır. Osteopo-

rotik kırık riski olan ve PPI alan hastalar için ayrıntılı 

bir kemik değerlendirmesi göz önünde bulundu-

rulmalıdır. (4)

PPİ ve KALP KRİZİ

ABD'de yaklaşık 300 bin reflü hastasının kayıtları-

nı inceleyen araştırmacılar, PPİ kullananlar arasında 

kalp krizi riskinin artmakta olduğunu bildirdi.

U.S. National Institutes of Health tarafından ya-

pılan araştırma proton pompa inhibitörü ilaçlarının 

kalp krizi nedeni olduğunun kanıtı olmasa da bu 

ilişki, risk olduğunu gösteriyor. Öte yandan diğer 

bir reflü ilacı olan H2 reseptör blokerleri ile ilgili kalp 

krizi riskine ise rastlanmadı. Araştırmanın sonucun-

da PPİ kullananlarda kalp krizi riskinin bu ilaçları kul-

lanmayan reflü hastalarına oranla %16-21 oranında 

artış olduğu saptanmıştır. Ama elbette araştırmada 

kalp krizi riskine neden olabilecek diğer faktörler 

(obezite ve diğer kötü sağlık durumları v.s.) araştı-

rılmadığı için sonuç ikna edici bir kesinlik de taşımı-

yor. Bu nedenle bu hastaların PPİ kullanımı kesilmi-

yor. Çalışma sonuçları PPİ kullanmak zorunda olan 

inflamasyon ya da yanma gibi ağır tablosu olan 

hastalardan çok, gereksiz yere kullanan hastalar için 

geçerli. Uzmanlar birçok hastanın basit yeme prob-

lemleri nedeniyle yaşadıkları mide rahatsızlıklarının 

PPİ kullanmadan anti asit kullanımı ya da diyet ile 

çözülebileceği uyarısını da ekliyor. (5)

PPİ ve KRONİK  BÖBREK HASTALIĞI RİSKİ

10482 adet hasta üzerinde yapılan araştırmalar 

sonucunda PPİ kullanan hastalarda kronik böbrek 

hastalığı riskinin H2 reseptör bloker kullananlara göre 

daha fazla olduğu saptanmıştır. Daha önce akut böb-

rek hastalığı ve akut interstisyel nefrit yaptığı belirle-

nen PPİ‘ lerin günlük kullanım dozu  arttıkça kronik 

böbrek hastalığı riskinin de arttığı belirtilmektedir.
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• PPİ

Araştırmada bulunan diğer bir sonuç ise günde 1 

kez kullananlarda risk oranı %15 iken günde iki kez 

kullananlarda risk oranının % 45 ‘e çıkmasıydı. (6)

PPİ ve HÜCRESEL YAŞLANMA

ABD ‘de OTC kapsamında olan ve bir uzman öne-

risi olmadan yaygın biçimde kullanılan PPİ’nin  %70 

oranında uygun olmayan kullanımı rapor edilirken, 

uzmanlarca uzun süreli kullanımları için hiçbir za-

man onay verilmemekte. Bir mekanizmanın ol-

mayışı ve nedenselliğe dayalı kanıtın bulunmayışı 

yüzünden otoriteler PPİ kullanımını kısıtlamasa da 

son zamanlarda geniş çaplı ve geriye dönük çalış-

malarda PPİ kullanımının myokard enfarktüsü, böb-

rek yetmezliği yanı sıra  insanda endotel hücrelerde 

yaşlanmayı hızlandırdığı için demans ile de ilişkili 

olduğu bulundu. 

Bütün bu yan etkiler ve araştırma sonuçları ile PPİ’ 

lerin OTC kapsamına alınmasının büyük tehlike ya-

ratacağı uyarısı da ciddiye alınıyor. 

2016'da sonuçları yayınlanan araştırmaya göre 

gözlemsel veriler uzun süre ve artan PPİ kullanımı 

kalp krizi, demans ve böbrek yetmezliği riski arasın-

da bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Araştırmada bu ilişki kısaca şu biçimde   
açıklanmıştır :

•	PPİ	endotel	lizozomlarında	asitlenme	ve	enzim	
aktivitesini bozar.

•	Daha	sonra	oksidatif	stres	artışı		ile	protein	ag-
regasyonu birikir.

•	Telomer	kısalması	ve	hızlandırılmış	yaşlanma	ile	
endotel işlev bozukluğu gözlenir.
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• Güneyde Eczacılık Buluşması 2016• PPİ

Bu çalışmalar PPİ insan endotel hücrelerinin 

PPİ’ne  kronik olarak maruz kalması ile  proteostasis 

(protein homeostasis ) yani protein konformasyon 

bozukluğunun ortaya çıktığını  göstermektedir  ve 

yaşlanmayı hızlandırır. Hızlandırılmış damar yaşlan-

ması, PPI kullanıcılarının, kardiyak ,nörolojik ve böb-

rek morbidite  artışları ile bağlantı olabilir. PPİ kısa 

süreli kullanımı nispeten güvenli olmasına rağmen 

tıbbi gözetim olmadan uzun süreli kullanımı yeni-

den gözden geçirilmelidir. Damar sağlığı üzerindeki 

PPİ uzun vadeli etkilerini değerlendirmek için klinik 

çalışmaların gerekli olduğu ayrıca belirtilmiştir. (7)

CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE İLE PPI BAĞLANTISI

Clostridium difficile barsak florasının bozulması 

ile harekete geçen ve antibiyotiğe dirençli bir bakte-

ridir, basit bir ishalden ölümcül pseudomembranöz 

enterokolite kadar etken olabilir. Yaşlılık, hastanede 

yatış ve antibiyotik kullanımı dışında PPİ kullanımı-

nın da bu bakterinin harekete geçmesi için risk fak-

törü olduğu  ortaya çıkmıştır. (8)

PPİ ve PNÖMONİ

Düz bir zeminde yatıldığında mide içeriği özofa-

gusa ve trakeaya kadar çıkmaktadır. Bu sağlıklı so-

lunum veya sindirim sistemine sahip olanlarda bile 

görülebilen durumdur. 

PPİ’ ler tarafından yaratılan az asidik ortamda bak-

teriler daha fazla ürediğinden aspirasyon sonucun-

da bakteri taşınması ile pnömoni olma olasılığı bu 

ilaçları kullanan hastalarda daha fazladır. (9)

UZUN SÜRE KULLANIM  ve REBOUND ETKİ:

Rebound etki PPİ kullanımından 4 hafta sonra 

gelişmekte ve vücut daha fazla asit üretmeye başla-

makta (hipersekresyon). Uzun süreli PPİ kullanımın-

da ilacın kesilmesinde (kısa süreli PPİ kullanımının 

aksine )  asit salgısındaki artış nedeniyle semptoma-

tik relaps  görülmüştür. Bunu önlemek için tedavi-

ye en düşük dozda devam edilmeli ya da gün aşırı 

azaltarak kesilmesi önerilmiştir. (10)

SONUÇ

Alain Deneault, Kanadalı bir siyasal bilimci... Dena-

ult yaşadığımız zamanı “vasatlık iktidarı (mediocratié)” 

olarak tanımlar... Dünyayı vasatlar yönetiyor derken 

kullandığı “vasat” nitelemesini bir yetersizlik ifadesi ola-

rak değil, “düşüncesini onu istihdam edenin çıkarı 
uğruna formatlayan” ile anlamlandırıyor. 

Vasatlık iktidarında hile yapa yapa, yozlaşmış ku-

rumlar üretilmesinde, oyunu bozmayan  vasatın etkin 

rolü olduğunu söylüyor. “Böylelikle	uzman,	filan	şir-
ket, falan sanayi, vb. özel çıkar tarafından temenni 
edilen parametrelere kapatır kendini. Obezite üzeri-
ne bir araştırmada Coca-Cola’nın adını zikretmeye-
cektir, çünkü araştırmayı bu marka finanse etmiştir. 
İklim değişimlerinin sanayi faaliyetlerine bağlı ol-
madığını belirtecektir, çünkü araştırmalarını Exxon 
Mobil bursuyla sürdürmektedir. Uzmanların hak-
kından gelebilmek için, zamanının doktorlarını 
Hastalık Hastası’nda yerden yere vuran Molière gibi 
biri	gerekirdi.”
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• PPİ

Bu durumun yarattığı “uyuşturan devrim”e 
karşı çıkılmadan sorunun çözülemeyeceğinin de 
altını çiziyor.

Ama insanoğlunun bütün bunları değiştirebilece-

ğine olan inancı ne yazık ki giderek yok olmakta. Bir 

avuç insanın direnmesi de yetersiz kalmakta.. İnsanın 

kendi beynini kullanmadığı ve başka akla daha çok 

güvendiği bu yıllar aslında akla aykırı en çok şeyi ba-

rındırdığı zamanlar...

İnsan doğasına aykırı kurduğumuz ve sürdürmekte 

inat ettiğimiz bu sistemin içinde yaşamaya çalışma-

nın yarattığı stres, hastalıkların çoğunun nedeni ola-

rak gösteriliyor.

İyileştirici tarafta yer alması gereken sağlık çalışan-

ları ve ilaç üreticileri olarak bu vasatlar iktidarının en 

kullanışlı vasatı olabilir miyiz? …Belki de…Hem de asıl 

görevimiz  sunulan her şeyin sorgusuz ,kuşkusuz  kabul-

lenilmesi ile işleyen sistemi rahatsız etmek olmalı iken... 

Yani uyuşturan devrime karşı çıkmak gerekirken… 

Bilim ve kuşku birbirini beslemesi gereken iki faktör, 

bu kuşkuyu ürkmeden ama birilerinin ticareti haline 

de  gelmeden pozitif anlamı ile taşımak gerekli. Bu ya-

şamın alternatifsiz olduğu, getirdiği olumsuzlukların 

da kabullenilmesi gerektiği, mutsuzluk olarak döndü-

ğünde çözümünün her şeyi tüketmek, hastalık olarak 

döndüğünde tedavisinin de sadece ilaçlı bir yaşam 

olacağı yanılsamasına KUŞKUSUZ VE GÖNÜLLÜ  inan-

mak asıl ürkütücü olan…. 

A.Deneault bir örnek de bizim için veriyor. “	Aktörler	
yozlaşmış olduklarını artık bilmedikleri vakit yoz-
laşma ucuna varmış olur. Hastalığa yakalananların 
ancak 130 yaşına vardıklarında tehlikeli bir geliş-
me gösterebilecek olan prostat kanserlerini büyük 
masraflarla iyileştirecekleri yolunda teminat veren 

ilaç firmaları gibi. Öğrencilerini özerk zihinler değil 
de araçsallaştırılmaya müsait uzmanlar olarak ye-
tiştirmek	isteyen	üniversiteler	gibi.”		.	

Diğerleri gibi PPİ’ ler de sadece gerekli olduğu ve bi-

linçli kullanıldığı zaman insan sağlığının hizmetinde 

olacaklar. Bunu üreticiye hizmet haline getirmeden 

kısacası “vasatların iktidarında uyuşturan devrimin“ 

hizmetinde olmadan uygulamak gerek .

O nostaljik  “müşteri değil hasta”  sloganının zaman 

içinde , bazıları “profesör ” ünvanlı büyük taktisyen  ve 

akıl hocası eczane koçları(!)nın; satış teknikleri ,müşte-

ri memnuniyeti adı altında akıl vermeleriyle   nasıl da 

evrilerek  “ne alırsan bir lira” eczanelerinde  tam tersi-

ne çevrildiği üzerine bir daha düşünme zamanı belki 

de… Doğaya sistemden daha çok güvenmeyi  de bı-

rakmamak gerek elbette, kendine aykırı olanı eninde 

sonunda düzeltecektir diye...
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• Modern Dünya

‘Modernizm’ in dili, anlamı ve terminolojik aklı ile ilgili derin 
şüphe ancak verimsiz tartışmaların olduğu bir ortamda; 

modernizmin ‘’ötesine’’ ne ara geçildiğini kaçıranlardanım ben...

Artık alaycı hislerle kestirmeden şu sonuca varıyorum ki; belki de
post-modernizm, 20. yy’ın sonları ile 21. yy’ın başlarında 

yaşamanın ne menem bir şey olduğuna ilişkin bir takım tarif ve 
ezberler için kullanılagelen hışırtılı ambalajlı, hayli değişken ama 

çok kullanışlı bir yaftadır sadece...

Modern Dünya
Ecz. Hayriye GÜLTEKİN KARABULUT
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• Modern Dünya

Modern dünya ve çağdaşlıktan tek anladığı yeşili 

katletme pahasına yaptığı köprüler ve duble yollar 

olan birbirinden düşük profilli devlet erkanı, onla-

rın çeperlerinde yer alan ortanca hanımlı görgüsüz 

talancılar ve jöleli kalemtraşları filan bir kenara ko-

yarsak; özellikle aydınlanma çağından sonra dün-

yanın ‘akıl’ ile düzenlenmesini ve keşfedilebilir bir 

dizi doğa yasasına tarihsel, kültürel ve toplumsal bir 

fenomen olarak ‘bilim’in içselleştirilmesini ilke ola-

rak benimsememek; ‘’ılımlı geri kalmışlık’’ kaderine 

bizleri mahkum etti, ediyor. ‘Gerçeklik’ ile ‘toplumsal 

kavrayış’ın bir türlü çakışmaması farklı siyasal irade-

lere sahip birey ve grupları birbirlerine yabancılaş-

tırırken, rasyonel bilim ve felsefede derin paradig-

malar yaratıyor. ‘Gerçek’ artık kendi başına makul bir 

anlam derdi olmayan, içine saklandığı başka bir kra-

vatlı görüntünün bağımlısı olarak hayat bulabilen 

fantastik rüyalar gibi… Uyuşuk, yersiz… Acınılası…

 Mecliste Ensar Vakfı’nda yaşanan çocuk istismarla-

rı ve tecavüzlerini araştırmak için komisyon kurulması 

önergesinin reddedilmesi üzerine yaşanan sevinç tab-

losunu izlerken geçti tüm bunlar aklımdan. Aile ve Sos-

yal Politikalar bakanı, sıraya girmiş arkadaşlarının teb-

riklerini mağrur bir şekilde kabul ederken gülümsüyor. 

‘’Bir kere olmuş bir olay…’’ derkenki o, ‘Sen kurbansın 

ve artık yalnızsın…’ diyerek bakan gözlerinin ardında 

sallanan hissiz bakışları… Onlarca çocuğun annele-

ri geçiyor aklımdan ve kalbimden… Siyasal sınırları, 

çağları aşan bir utanç ve gözlerimi dolduran bir acı 

şakaklarımda… Yayıldıkça yayılıyor…

 Ertesi günkü yandaş manşetleri hatırlıyor mu-

sunuz? ‘’Sapık’’, ‘’Sapkın’’, ‘’Canavar’’… Bu aşağılık 

yaratıkları sapık, canavar diye niteleyen tek dilli 

medyanın buradaki mide bulandıran işlevi, eylemi 

yapanları marjinalize ederek uçlaştırmak ve duru-

mu bu eksende tarif ederek onları görünmez kılmak 

aslında. ‘Cinsel dürtülerini kontrol edemeyen akıl 

hastaları’ basitliğine indirgeyerek hayatlarımızdaki 

hiç kimseyle özdeşleştirilemez hale getiriliyorlar. 

Hâlbuki ülkenin dört bir köşesinden yağmaya baş-

layan utanç haberlerinden biliyoruz ve anlıyoruz ki, 

bunlar evli-çocuklu insanlar, eğitimciler, ağabeyler, 

amcalar, dedeler… N.Ç davasında olduğunda gibi 

aralarında jandarma yüzbaşı, Tedaş teknisyeni, Kay-

makamlıkta yazı işleri müdürü de var, banka vezne-

darı, muhtar, Ziraat Odası başkanı da…

 Böylesi olayların dünyanın her yerinde yaşandı-

ğı; her yaştan, her sınıftan, her sosyal statüden insan 

tarafından çocukların taciz, istismar, tecavüze maruz 

kaldığı gibi acıklı derecede şuursuz savunmalar ya-

panlara ise hicap duyarak hatırlatmak gerekiyor ki; 

dünyanın hiçbir yerinde bu insanlar ‘’iyi hal’’ ve ‘’tahrik’’ 

indirimi, yaşadıklarından sonra dörtten fazla ameliyat 

geçirmek zorunda kalan N. Ç.’nin davasında olduğu 

gibi 14 yaşındaki bir çocuk için ‘rızasının olması’ gibi 

gerekçelerle adalet duygumuzu ve vicdanlarımızı ya-

ralayan akıl almaz indirimlerle ödüllendirilmiyorlar.

Ne söylesek, ne anlatsak yapış yapış bir dalkavuk 
boşluk…

 Ahlakın güneş ışığına kavuşması için ‘’iktidar mı 

yoksa adalet mi’’ sorusuna tutarlı ve evrensel etik 

değerler temelinde doğru cevapları üretemeyen 

bizler için; bundan sonrası alışma, alıştıkça tüken-

me, anlatacak bir şeyi kalmayan insan suskunluğu 

ve amansız kötülüğe karşı omuzlarımızda taşımaya 

mahkûm olacağımız yenilgilerimiz olacaktır.

 Gelecekleri ölü doğan bu gül yüzlü çocukların 
solup giden kaderlerini daha ne kadar izleyeceğiz? 
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• Aborjinler

aborjİnler

Aborjİnler,
Avustralya yerlİlerİ olarak bİlİnen kabİlelerdİr.
Ortaokuldayken okuduğum "Bİr Çİft Yürek" adlı kİtaP
aborjİnler hakında bende İlgİ uyandırdı.

Çok ilkel bir yaşantıları var, kabile hayatı yaşayarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Birbirleri ile olan ilişkileri, 
yaşama bakışları, doğaya ve birbirlerine olan saygıları ilgi çekici.
Tanrı ile kurdukları iletişimi günümüzdeki toplum hayatı ile kıyaslayınca artık aborjin olmalı hayatlar diyebiliriz.
Günümüz insanları doğa katliamı yaparken; aborjinlerin ne barınakları ne giysileri var.

Ecz. Zehra KALENDER
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Medeniyet ile hiçbir bağlantıları yokken, doğayı 

korumaları, kendilerinden sonraki nesilleri düşün-

meleri, her yaşayan canlının bu dünyada olması-

nın bir sebebi olduğuna inanmaları, birinin canını 

acıtırsan kendi canını acıtırsın, birine yardım eder-

sen kendine yardım edersin anlayışları büyük saygı 

uyandırıyor.

Çok değişik yeteneklere sahipler. Telepati kurma 

özellikleri bunlardan en belirginleri... Bu konuda bi-

limsel bir kanıt olmamakla birlikte, herhangi bir gö-

rüşme olmadan bilginin diğer aborjinden edinilme-

si şüpheleri kuvvetlendirmekte. Telepati yapabilme 

şartı ise kendini bağışlama, geçmişten ders alma, 

içten olma, kendini sevme.

Günümüzde en modern hastanelerde en son 

teknolojilerle yapılan tedavilerle  onların ilkel yaşan-

tıları ile yaptıkları tedavi çok düşündürücü.

Örneğin bir tepeden yuvarlanarak tuzla buz olan 

bir yerlinin bacağını çok kısa bir sürede kendi yön-

temleri ile hazırladıkları ilaçla tedavi etmeleri, kırık 

bacağın tamamen iyileşmesi hayret uyandırıcı.

Kitapta  dikkatimi çeken konulardan biri de banyo 

yapmamalarına rağmen hiç kokmamaları. Tüm vücut-

larını bir sürelik toprakta bekleterek temizleniyorlar.

Onlara göre doğum günü kutlaması için özel bir 

neden olmalı. Yaşlanmanın özel bir tarafı yok. Asıl kut-

lanması gereken daha mükemmel olmak, geçen yıla  

oranla daha bilge olmuşsak bu bir kutlama nedeni.

“Aborjin  Duası”

“Her	 şey	 yeterli	 olsun!	 Seni	 ayakta	 tutmaya	 ye-
tecek kadar güzelliklerle dolu bir yaşam sürmeni 
diliyorum. Aydınlık bir bakış açısına sahip olmana 
yetecek kadar güneş diliyorum. Güneşi daha çok 
sevmene yetecek kadar yağmur diliyorum. Sahip 
olduğun herşeyi takdir etmeye yetecek kadar kayıp 
diliyorum. Son elvedayı atlamana yetecek kadar 
merhaba	diliyorum.”

Günümüz insanı çıkar peşinden koşarken abor-

jinler asil kimliklerini yitirmemişler. Bu kabileleri 

sadece bizler gibi yaşamadıkları, asında doğal ol-

dukları, rol yapmadıkları için ‘ilkel’ olarak adlandıran 

bizler  ne derece uygar olduğumuzu bazen sorgu-

lamak zorundayız. Bu yerlilerin neslinin tükenme-

mesini; tüm dünya insanlarının onları örnek alarak 

yaşamasını içtenlikle temenni ederim.

Kaynaklar

1. http://tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar-/avusturalya-aborjinler

2. http://m.radikal.com.tr/radikalist/insanligin_kayıp_cocukları_aborjin 
    ler-1218718

3. http://belgesell.com/avusturalya-aborjinleri
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• Bağımlılık

Ecz. Buğra ÜSGÜLOĞLU

Kalıplar,
Palavralar ve
Diğer Bağımlılıklar
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• Bağımlılık

Bağımlılığın nörobiyolojisinde birbiriyle etkileşen 

çok sayıda beyin bölgesi rol oynasa da merkezi rol, 

mezokortikolimbik yoldadır. Bu, orta beyinde bulu-

nan ventral tegmental alan (VTA), nucleus accum-

bens ve prefrontal korteksten oluşur. Herhangi bir 

ödül işaretçisi VTA’dan dopamin salgılanmasını sağlar.

Dopamin bir süre bilim dünyası tarafından hazzın 

kaynağı olarak görüldü ancak daha yeni tarihli araş-

tırmalar hazzın kaynağının dopaminin kendisinden 

daha çok, dopaminerjik yollarla uyarılan nucleus ac-

cumbens olduğunu ortaya çıkarttı. Dopaminin bura-

daki başlıca rolü ödülü elde etmek için gerekli eylemi 

gerçekleştirecek motivasyonu sağlamaktır. Ödülün çe-

şidi mekanizmanın kendisini değil, şiddetini değiştirir 

ve hayatta kalmayı sağlayan sağlıklı davranış kalıpla-

rıyla bağımlı davranışı arasındaki farkı oluşturur.

Yine son zamanlarda yapılan araştırmalar bizi 

nöroplastisite kavramıyla tanıştırdı. Bu, insan bey-

ninin öğrenme mekanizması olarak düşünülebilir. 

Nöronlar arası iletişimi sağlayan sinapslar insanın 

hayatı boyunca karşısına çıkan deneyimlerle şekille-

nirler, kullanılmayan bağlantılar zayıflarken, deneyim 

yeni sinaptik bağlantılara, birlikte çalışan yeni nöron 

gruplarına, bu da davranış kalıplarına dönüşür.

Deneyim tekrarlandıkça yeni sinaptik bağlantılar 

kuvvetlenir, eskiler zayıflar ve bazen tamamen kopar. 

Örneğin küçük bir çocuğun hayatında ilk defa kaydı-

rağa binmesinden aldığı keyif yeni sinaptik bağlantılar 

oluşumunu tetikleyecektir. Çocuk bir süre sonra kay-

dırağa tekrar binip tekrar keyif aldığında aynı nöron 

grupları ateşlenecek, bu nöronları bağlayan sinap-

tik bağlantılar kuvvetlenecektir. Fakat çocuk bir gün 

öğlen güneşinin altında kalmış kaydırakta oynamak 

isteyip de elini yaktığı zaman beyinde bu davranışın 

tekrarlanmamasını sağlayacak şekilde yeni nörolojik 

yollar düzenlenir. Artık çocuk kaydırağın eğlenceli ol-

duğu bilgisinin yanına sıcakta kalmış kaydırağın eğ-

lenceli olmadığı bilgisini eklemiştir. 

Her deneyim biyolojik değişikliklere sebep olur, 

fakat burada iki yönlü bir çalışma vardır. Biyolojik 

değişiklikler de deneyimi yaşama şeklimizi değiş-

tirir. Deneyimler kuvvetliyse veya yüksek sıklıkta 

tekrarlanırsa arzular, beklentiler, yorumlar, inançlar 

şeklinde sabitlenirler. Bağımlılık açısından bu öğ-

renme mekanizmasında şu önemlidir, deneyime 

eşlik eden duygu ne kadar kuvvetli olursa, değişim 

o kadar hızlı ve dramatik biçimde gerçekleşir.

Bağımlılığa yol açan döngü kısaca şu şekilde işler, 

aşırı haz hissi nucleus accumbenste, dopaminin etkisi-

ni azaltacak şekilde, dopamin reseptörlerinin seviyele-

rinin düşmesine sebep olur (down regulation). Böylece 

haz uyandıran ödülle sonraki karşılaşmada daha dü-

şük miktarda haz yaşanacaktır. Bu geri besleme meka-

nizması, aynı miktarda hazza ulaşmak için ihtiyaç du-

yulan ödül miktarının gittikçe artmasına sebep olur.  
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• Bağımlılık

Bu mekanizma, bir zamanlar kaynakları kısıtlı bir 

dünyada hayatta kalmamızı sağlamıştı, şimdi ise 

birçok sorunumuzun temelini oluşturuyor. Buradaki 

çelişkinin sebebi insanoğlunun, ödül mekanizma-

sının evrimleşebileceği süreden çok daha hızlı bir 

şekilde yaşam tarzını değiştirmesidir. Homo Habilis 

2.8 milyon yıl önce Afrika’nın doğusunu ve güneyini 

adımlamaya başladığı zaman henüz avcı-toplayıcı-

lık değil, küçük hayvancıkları bir kenara bırakırsak 

sadece toplayıcılık yapabiliyordu ve hikayesi sıklıkla 

yırtıcı bir hayvanın pençeleri arasında son buluyor-

du. Homo Habilis avcı değil, avdı. Yaptığı basit alet-

lerle ancak bir bitkinin yumrusuna veya bir ağacın 

reçinesine ulaşabiliyordu. Homo Erectus, yaklaşık 

1.9 milyon yıl önce, çok daha gelişmiş aletlerle avla-

nabiliyor ve en az 1 milyon yıl önceden beri avladığı 

hayvanı pişirebiliyordu. Homo Sapiens ise ilk defa 

250000 yıl önce görülmüştü. İlerleyen on binlerce 

yıl içinde, yeryüzünün gördüğü en usta avcıya dö-

nüşecekti. Bu, içinde kendi zayıflığını da barındıran 

bir güçtür. Bu zayıflığı anlamak için homo sapiensin 

gelişimindeki en büyük kırılma noktasını gözden 

geçirmemiz lazım.

 İnsanlar, tarımın icadına kadar avcı-toplayıcı olarak 

yaşadılar. Bu hayat tarzı tek insanın doyabilmesi için 

yaklaşık 10 kilometrekarelik bir alanda avcılık-toplayı-

cılık yapmasını gerektirir. Bu, nüfus azken ve av bolken 

bu hayat tarzını bırakıp tarım toplumuna geçmek için 

herhangi bir neden olmadığı anlamına gelir. Ancak 

insanın müthiş bir yetenekle yürüttüğü avcılık yavaş 

yavaş insana bedel ödetmeye başlayacaktı.Av hayva-

nı sayısı azaldıkça yapılabilecek iki şey vardır, ya başka 

topraklara göç ederek aynı hayatı yaşamaya devam 

etmek ya da besin kaynaklarını çeşitlendirmek... İkinci 

seçenek, gerekli teknoloji ve bilgi birikimi olmadığından 

kendisine mecbur kalınacağı zamanı bekledi. Böylece 

insanlar Afrika'dan yola çıkarak dünyaya yayılmaya 

başladılar. 13000 yıl önce bu yayılım Amerika kıtası 

da dahil olmak üzere tamamlanmıştı. Dünyanın fark-

lı bölgelerinin koşulları farklı hayat tarzlarını avantajlı 

kılmıştı. Örneğin 13000 yıl önce Amerika kıtasında he-

nüz insan eli değmemiş topraklarda bol miktarda av 

hayvanıyla karşılaşan insanlar için, bundan sonraki 

binlerce yıl boyunca avcılık-toplayıcılık daha avantaj-

lı olmuştu. Oysa Avrasya’nın belirli bölgelerinde doğal 

besin kaynakları yetersizleşmeye başlamıştı. Bu bölge-

lerin bir tanesi olan Ortadoğu’nun Bereketli Hilal bölge-

si, özel bir iklime sahipti. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık 

ve yağışlı geçen Akdeniz ikliminde bitkiler kaynaklarını, 

uzun ve kurak yazları atlatabilecek şekilde, yeşil yap-

raklar ve uzun gövdelerden ziyade tohumlarına ayırı-

yorlardı. Böylece daha az miktarda yeşil yapraklara ve 

yağ, karbonhidrat ve protein açısından zengin, daha 

büyük ve uzun süre dayanıklı tohumlara sahip olmuş-

lardı. İnsanlar yabani olarak oluşan tarlalar sayesinde 

bu tohumların yenilebileceğini öğrenmişlerdi. Av hay-

vanları azaldıkça gittikçe bu tohumlara daha bağımlı 

hale geldiler ve bu, ilk tarım ürünlerinin evcilleştirilmesi-

ni tetikledi. Günümüzden 10000 yıl önce, Ortadoğu'da 

zorunlu bir devrim başlamıştı.

 Bütün bunların ödül mekanizmasıyla ilgisini an-

lamak için, ödül mekanizmasının en az çabayla en 

yüksek ödüle ulaşacak şekilde çalıştığını bilmeliyiz. 
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• Bağımlılık

İnsanlar tarihin bir noktasında buldukları yabani to-

humların toprağa ekilince belli süre sonra filizlendi-

ğini keşfetmiş olmalılar. Fakat yabani buğday, arpa 

veya bezelye tohumları bugün kullandıklarımızdan 

çok daha küçük ve çok daha az besleyiciydiler. Ta-

rımın avcılıktan daha cazip hale gelebilmesi için 

insanların tesadüfen de olsa ilk genetik bilgiyi elde 

etmeleri lazımdı. Bu süreci buğday üzerinden açık-

larsak büyük tohumlu buğdayların ekildikleri zaman 

büyük tohumlu ürün verdiğini görerek, ekecekleri 

tohumları yabani tarlanın en büyük tohuma sahip 

buğdaylarından seçmeleri gerektiğini anladılar. Bu 

süreç bezelye üzerinden de benzer şekilde işledi. 

Bezelye, belli bir süre sonra tohumların etrafındaki 

kılıfın dağılması ve tohumların toprağa düşmesiy-

le çoğalır. Fakat bazı bezelyelerde ortaya çıkan bir 

mutasyon bu kılıfın dağılamamasını ve tohumların 

toprağa saçılmadan daha uzun süre büyümesini ve 

daha doyurucu olmasını sağlar. Bu mutasyon, yaba-

ni ortamda mutant bezelyenin genlerini sonraki ne-

sile aktaramamasına sebep olacağından mutant tür 

açısından dezavantajlıdır. Sürece insan el atınca bu 

zararlı mutasyon ters etki gösterir. İnsanlar daha bü-

yük ve tohumlarını hala kılıfın içinde saklayan bezel-

yeleri ekerler ve çoğaltırlar. Bu şekilde yeterince ka-

lori üretimi bir defa elde edildiğinde, kilometrelerce 

yol yürüyerek avlanmak, tarımdan daha düşük bir 

ödül haline gelir. En düşük çabayla en yüksek ödülü 

sağlayan sistem, artık avcı-toplayıcılık değil tarımdır. 

Tarımı, keçi ve koyun öncelikli olmak üzere hayvan-

ların evcilleştirilmesi izleyecektir. Artık insan, evin-

den uzaklaşmadan yeterli karbonhidrata, proteine 

ve yağa ulaşabilmektedir, avcılık ve toplayıcılık artık 

sadece besini çeşitlendirmek için kullanılmaktadır.

İnsanlar böylece, zorunlu oldukları ve tarıma uy-

gun bitkilerin bulunduğu bölgelerde yerleşik haya-

ta geçerler. Bu yeni hayata geçiş, bugün yaşadığımız 

bir çok sıkıntının temelini oluşturur. 10000 yıl, ilk pira-

mitlerin 4500 yıl önce yapıldığını düşününce uzun bir 

süre gibi gelse de, yazısız tarihe göre ölçeklendirince 

oldukça küçük bir zaman dilimidir. Bu küçük zaman 
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dilimi içinde insanlar tek çiftçiden çok sayıda insanı 

besleyecek besini elde etmeyi başarmışlardı. O halde 

artık insanların tamamının besin elde etmeye çalış-

ması gerekmiyordu, toplumsal sınıfların oluşması için 

altyapı kurulmuştu. Yüksek yiyecek üretiminin getirdiği 

nüfus patlamasıyla birlikte dağınık topluluklar önce 

kabileler, sonra şeflikler ve nihayet devlet çatısı altında 

birleşiyor, bu süreçte de tüccar, asker, din adamı, bü-

rokrat sınıfları ortaya çıkıyordu. Besin üretimi, üretilen 

besinin tanzimi ve dağıtımı için yazının ve matema-

tiğin icadını sağlayacak, yılın doğru zamanında ekim 

yapabilmek için astronominin, astronomi ve inşaat 

için gereken pratik bilgiler geometrinin gelişimini tetik-

leyecek ve bilimsel gelişimi milyonlarca yılda olduğun-

dan çok daha hızlı şekilde ilerletecekti. Kümülatif bilgi 

birikimi, kısa dönemli kesintilere uğrasa da toplamda 

giderek artarak bugünkü modern dünyanın oluşumu-

nu sağladı. Tarımın icadı, insanlık tarihinin en önemli 

dönüm noktasıydı. Bunun yanında, elde edilen yoğun 

kalorili besinler, ancak hayatta kalacak kadar kaynak-

la geçen milyonlarca yıldan sonra ödül mekanizma-

mıza ilk ciddi yüklenmeydi.

 1000 kaloriye erişmek için atalarımızın kilomet-

relerce yol yürüyerek uygun bir avı avlayabilmesi 

gerekiyordu, bugün ise hemen hemen aynı biyo-

lojik yapıya sahip torunları koltuklarından kalkma-
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ya gerek kalmadan, herhangi bir popüler fast-food 

restaurantından 1000 kalorilik bir menüyü oldukça 

uygun fiyatlarla sipariş edebiliyorlar. Bu, insanın ya-

pısına ters olmaktan ziyade, tam olarak beynin ken-

disinden beklenen kararı vermesidir. Bir zamanlar 

hayatta kalmamızı sağlayan en az çabayla en yük-

sek ödüle ulaşma ilkesinin bugün obezite ve duy-

gusal yeme sendromu şeklinde geri dönerek hayat 

kalitemizi azaltması kaçınılmazdı. Bu noktada artık, 

kokain bağımlılarıyla yeme bağımlılarının dopami-

nerjik reseptörlerinde benzer değişikliklerin ortaya 

çıktığı bilgisi şaşırtıcı olmayacaktır.  

 Maymunlar üzerinde yapılan bir deney dopaminin 

hazla değil beklentiyle ilgili olduğunu ortaya koyu-

yordu. Bu deneyde maymunlar ışıklı bir sinyal verildiği 

zaman ödül (yiyecek) alabilecekleri şekilde koşullan-

dırılmışlardı. İlk koşullandırma sırasında, henüz may-

munlar ödülün mekanizmasıyla tanışmadan, ışık 

yanıp ödülü aldıklarında dopamin yükselmesi gös-

terdiler, bu beklenen bir durumdu. Fakat maymunlar 

bir defa ödüle giden yolu “öğrendikleri” zaman beklen-

medik bir sonuç alındı. Dopamin ödül alındığı zaman 

değil, sinyal verildiği anda artmaya başlıyordu.

Bu, dopaminin ödülden çok ödül beklentisiyle ilişki-

li olduğunu gösteriyordu. Daha da ilginç olan, may-

munların ödüle her ışık yanışında değil de "bazen" 

ulaşmaları sağlandığında dopamin seviyesinin çok 

daha fazla yükseldiği görüldü. Belirsizlik kesinlikten 

daha kuvvetli bir bağımlılık yapıcıdır.

 Bu, kumar bağımlılığını anlamlandırabilecek bir 

sonuç ve hayatta kalma çabası açısından bakar-

sak hiç de mantıksız değil. Deneyi yapan Wolfram 

Shultz, buna pozitif ödül tahmin hatası adını veri-

yor. Bir ağaçta besleyici bir meyve varsa aynı ağaç-

ta bu meyveden daha da olmalı, o ağaçta yoksa 

bile bölgedeki diğer ağaçlarda muhakkak vardır, 

aramaya devam etmek gereklidir. Ödüle bir defa 

ulaştıran eylemin aynı ödüle tekrar ulaştıracağı şek-

lindeki güdü, atalarımızın oldukça işine yaramış ol-

malı. Hayatta kalmak için daha fazlasını almalıyız ve 

daha fazlası büyük ihtimalle birinciyi bulduğumuz 

yerdedir. Bu noktada bağımlılıktan değil, öğrenme-

den bahsediyoruz. Modern dünyada, pozitif ödül 

beklentisi hala işlerimizi kolaylaştırsa da, aynı meka-

nizma kumarın bağımlılık yapıcı etkisinden de so-

rumlu. Kumar bağımlılarının hepsi hayatlarının bir 

noktasında kazanmışlardı.

 Sosyal medya da, alınabilecek veya alınmayacak 

ödüller (beğeni, favori vs...) sayesinde benzer bir bek-

lentiyi ve belirsizliği tetikler. Bunun yanında sosyal 

medya, sanal işaretler aracılığıyla da olsa, avcı-top-

layıcı atalarımız gibi 20-100 kişilik grubumuzun için-

de, güvende hissettirir; güvende hissetmek ödüldür. 

Kendimizi her yalnız hissettiğimizde pikseller şeklinde 

de olsa yanımızdadır ve kendimizi atalarımızdan çok 

daha sık yalnız hissederiz. Porno filmler gerçek olma-

yan partner adayları sunarak, tv yarışmaları gerçek 

olmayan zaferler hissettirerek çalışır, video oyunlarıyla 

sanal düşmanlarımızı alt ederiz. Hepsinin ortak nok-

tası ödül mekanizmasını hazır olduğundan daha şid-

detli ve/veya sürekli olarak uyarmasıdır.  

 Modern hayatın bağımlılıkları, bütün hayvanlar-

da görülen kalıpsal-yaklaşımın normalüstü uyarım-
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larla manipüle edilmesinden ibarettir. Gümüşi martı 

yavrusu, annesinin sarı üzerinde kırmızı benekli ga-

gasını gördüğünde onu gagalayacak ve gagalanan 

anne de kusarak yavrusunu besleyecektir.

Anneleri tarafından reddedilmiş ve elle beslenen 

yavruların kırmızı kirazları veya tenis ayakkabısının 

kırmızı tabanını gagaladıkları kaydedilmiştir. Bu ka-

lıpsal yaklaşımın klasik bir örneğidir; gümüşi martı 

yavrusu için kalıp, çevresinden ayrılmış kırmızı ren-

gin beslenmeyle ilişkisidir ve bu kalıbın annenin 

gagasında veya bakıcının ayakkabısında olması al-

gıda değişiklik yaratmaz. Küçük, soluk mavi ve gri 

benekli yumurtaların üzerine oturan bir kuş türü, 

yapay olmasına rağmen kendi yumurtalarından 

daha büyük, parlak mavi ve siyah benekli yumurta-

lar kendisine sunulunca kendi yumurtalarını bıraka-

rak bu yapay yumurtaların üzerine oturmayı tercih 

eder. İnsanlar da aynı kalıpsal-yaklaşımı gösterirler. 

Yakınında sevecen bir yüz gören bebekler gülüm-

seyerek karşılık verirler. Bebekler, yüz şeklinde kesil-

miş ve üzerine, göz hizasına gelen bölgeye iki siyah 

nokta çizilmiş kartonlara da aynı içtenlikle gülüm-

serlerken, tek siyah nokta çizilmiş kartonlara tepkisiz 

kalırlar. Erkeğin cinsel uyarımı için kalıp, ince bel, ge-

niş kalça ve iri göğüslerdir ve bu özelliklerin tamamı 

avcı-toplayıcı atalarımız için partner adaylarındaki 

sağlık göstergeleri olarak işlev görmekteydi. Bugün 

beslenme bilimiyle, kozmetikle, estetik ameliyatlar-

la ve modern antrenman yöntemleriyle destekle-

nen ve medya tarafından kitlelere sunulan güzellik 

kalıbı ise beynimizin bilinçsiz derinliklerindeki part-

ner bulmaya dair kalıpsal yaklaşımın normalüstü 

uyarımını sağlamaktadır. Benzer mekanizma kadın-

lar için diziler veya filmlerdeki jönlerle sağlanır. İki 

cinsin eş seçme kriterlerindeki farklılıklar geniş bir 

konu olsa da kadının eş seçim kriterlerini büyük öl-

çüde, gebelikten başlayan ve çocuk kendi besinini 

elde edecek kadar büyüyene devam eden süreçte, 

artmış kalori ve savunma ihtiyacını karşılayabilecek 

fiziksel (yeterli kas kütlesi, uzun boy, geniş omuz vs...) 

ve sosyal özellikler (diğer bireylerle iletişim, hiyerarşi 

içerisindeki konum, gerektiğinde agresiflik, sadakat 

vs...) olarak özetleyebiliriz. Bu, kadınların “eski serseri 

fakat gerçek aşkı bulunca uslanan jön” klişesinden 

neden hoşlandıklarını açıklar; söz konusu karakter 

kadın için normalüstü uyarıdır. İnsanlar, kadın veya 

erkek, ekranda veya bilgisayar monitöründe, bu 

kalıpları gördükleri zaman, bilinç düzeyinde bu ka-

rakterlerin gerçek olmadıklarının farkında olsalar da, 

limbik sistem düzeyinde farkı ayırt edemezler. Bu 

sadece eş seçiminde değil, günlük hayatın her ala-

nının normalüstü uyarım sağlayan simülasyonların-

da görülen bir mekanizmadır. Bilinçli beyin sinema-

da veya evde olduğumuzun farkındayken bilinçsiz 

beyin (sürüngen beyni) yarışma programlarında 

kendisini ekiplerden birinin parçası zanneder, be-

şinci günün şafağında Gandalf’ı bekler, Süleyman 

Çakır'a ağıt yakar.

Oldukça ilginç bir deney 2004 yılındaki başkanlık 

seçimleri öncesinde ABD’de yapıldı. Bir grup koyu cum-

huriyetçi ve bir grup koyu demokrata, bir yandan be-

yin taraması uygulanırken bir yandan da George Bush 

ve John Kerry’nin demeçleri dinletildi ve bu demeçler 
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hakkındaki görüşleri soruldu. Demeçlerin ikisi de çok 

açık şekilde çelişkiliydiler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde 

cumhuriyetçiler Bush’un demecini bir şekilde mantığa 

bürümeye çalışırken Kerry’nin demecini ağır şekilde 

eleştiriyorlar, demokratlar ise tam tersini yapıyordu. 

Şaşırtıcı olan ise şuydu, denekler taraftarı oldukları 

siyasetçinin çok açık olan çelişkisine kılıf uydurduktan 

sonra, ödül merkezi olan nucleus accumbens’i de içe-

ren ön striatum aktif hale geliyordu. Rasyonel düşün-

ce, kendisinden milyonlarca yıl önce evrilmiş olan ödül 

mekanizması tarafından devre dışı bırakılmıştı.  

Bu can sıkıcı sonuç, insanlık tarihini özetler. Ger-
çek, hazza hizmet etmediği sürece değersizdir; ya-
lan, haz verdiği sürece değerlidir ve kısa vadeli haz, 
uzun vadeli hazdan daha geçerli bir değer yaratıcı-
sıdır. Ödül sistemimiz, atalarımızın mücadelelerinin 

kuvvetli simülasyonlarından ibaret fanuslara hap-
solmuş durumdayken bunu görmemiz biraz zorlaş-
mış durumda olsa da haz tükenebilen bir algıdır.

Kaynakça

1- Lewis, M. (2015). The Biology Of Desire. New York: PublicAffairs

2- Jared, D. (2004). Tüfek, Mikrop ve Çelik (10. Basım). Ankara:Tübitak

3- Volkow, N. D., Wang, G.-J., Fowler, J. S., & Telang, F. (2008). Overlapping 

neuronal circuits in addiction and obesity: evidence of systems pathology. 

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 363(1507), 

3191–3200. http://doi.org/10.1098/rstb.2008.0107

4- Schultz, W. (2016). Dopamine reward prediction error coding. Dialogues in 

Clinical Neuroscience, 18(1), 23–32.

5- Shermer, M. (2011). İnanan Beyin. İstanbul: Alfa

6- http://dopamineproject.org/2011/07/same-neurochemistry-one-differen-

ce-dr-robert-sapolsky-on-dopamine/ 

Adana Eczacı Odası Bülteni
37



• Aşkın Kimyası

Aşk ; Arapça bir kelime olup,
şiddetli muhabbet, aşırı sevgi,
sevginin insanı tam olarak hükmü 
altına alması, sevginin son mertebesi 
anlamlarına gelmektedir.

KimyasıAşkın

Ecz. Sevilay ÇAKMAK
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…

Sürekli beni izlemek ve takip etmek çaba-
sı içinde olan Aşk Tanrısı atılmaya hazır 
okuyla bir incir ağacının altında duruyor-

du. Diğer hepsinden daha çok sevdiğim tomurcu-
ğa ilgi duyduğumu fark eder etmez, bir ok çıkardı. 
Oku yaya soktu. Bana öyle kuvvetlice fırlattı ki önce 
gözüme sonra kalbime girdi. Ardından öyle bir acı 
yaşadım ki sıcak bir palto giymeme rağmen sık sık 
beni titretti. Bu şekilde vurulur vurulmaz arkaya 
doğru düştüm ve bir süre baygın bir halde yattım. 
Kendime geldiğimde bu oku tuttum ve sıkıca çıkar-
maya çalıştım. Bunu çıkarmaya çalıştıkça daha faz-
la iç çektim…Ama okun güzellik denilen dikenli ucu 
kalbime öyle saplanmıştı ki çıkarmayı başarama-
dım.  Hala orda kalıyor, yarası hiç kanamıyordu…

Sonra güzel kokulu gül tomurcuğuna yönelmiş-

ken,  Aşk bana altından yapılmış bir başka ok atmış-

tı. Bu ikinci oktu ve adı Sadelik idi. Dünyada pek çok 

kadın ve erkeğin birbirine aşık olmasını sağlıyor-

du… Yine de beni yaralamak için çok uğraşan bu 

okçu bu yolu zararsız geçmeme izin vermeyecek-

ti. Beni daha iyi vurabilmek için bana Kibarlık adlı 

üçüncü okunu attı. Yara derindi ve bir zeytin ağacı-

nın altında uzun bir süre hareketsiz kaldım. Aşk Tan-

rısı hedefi olan vücuduma yeni bir saldırı düzenledi. 

Beni yaralamak için yeni bir ok hazırladı ve göğsü-

mün altında kalbime işaret etti. Okun adı Arkadaşlık 

idi, kadınları ve kızları daha fazla etkileyen başka bir 

şey olamazdı. Birdenbire yaraların verdiği acı yeni-

den başladı ve art arda üç kez bayıldım… Bu sırada 

çok değer verdiği ve en acı verici olan başka bir ok 

daha attı, adı ise Güzel Görünüm idi ve ne hisseder-

se hissetsin Aşk’a hizmetten dolayı tövbe etmeme-

sine yol açıyordu… (26,9)* 

Bazen sağlıklı bir hastalık, bazen hasta halde olan 

bir sağlık… Bazen mantıklı bir delilik, bazen çılgın 

bir mantık… Bazen cesur bir korku, bazen umutsuz 

bir ümit… Bazen kanarak giderilen susuzluk, bazen 

susuzluktan dolayı zehir…

Aşk; Arapça bir kelime olup, şiddetli muhabbet, 

aşırı sevgi, sevginin insanı tam olarak hükmü altına 

alması, sevginin son mertebesi anlamlarına gel-

mektedir. Bu terimin sözlüklerde  ‘ sarmaşık ’ keli-

mesi ile yakın manada olduğu ifade edilmektedir. 

Sarmaşık misali aşığın da sevgiliyi kuşatması, ca-

nından ruhundan istifade ederek sevgiliyi zayıflatıp 

kurutması arasında ilişki kurulmaktadır. Hem tatlı 

hem ekşi bir meyve olan  ‘uşuk ’  ile de aşk arasın-

da  kurulan ilişki;  aşkın hem sevgiliyle muhabbet 

sonucu yaşanan mutluluk sarhoşluğu, hem de ay-

rılık sonucu yaşanan hoşnutsuzluğu ifade etmesin-

dendir. Aşk kelimesinin ‘ aşike ‘ isimli yeşillendikten 

sonra ufalanıp sararan bir ağaç isminden de alındığı 

düşünülmektedir.

Tüm toplumlarda, her kültürde, tüm zamanlarda 

var olan aşk her insanın yaşadığı ya da yaşamayı 

umut ettiği bir duygusal durumdur. Aşkın tanımı 

da kültürden kültüre, bireyden bireye farklılık gös-

termektedir. Araştırmacıların aşkı ele alış biçimleri 

de bakış açılarına göre değişmektedir. Bu bakış açı-

larının bazıları bireysel ya da toplumsal özelliklere , 

evrimsel geçmişe, nöropsikoloji alanındaki bulgula-

ra dayanmaktadır.  Psikolojinin çalışma alanı içinde 

son 30 yılda yer alan aşk kavramı çok daha uzun sü-

redir edebiyat  ve güzel sanatlar olmak üzere sana-

tın tüm dallarında en fazla işlenen temalardan birisi 

olmuştur. Farklı kuramların farklı aşk tanımlamaları 

vardır.
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Moss ve Schurebel’ in aktarımına göre Freud‘ 
a göre aşk, cinselliğin yüceltilmesidir. Harlow‘ a 
göre bağlanma davranışı iken, Fromm’ a göre ilgi, 
sorumluluk, saygı ve anlayıştır. Tennov ise aşkı bi-
lişsel etkinliği devre dışı bırakan geçici bağımlılık 
ve sevilen kişiye yönelik bedenin verdiği duyarlı 
tepki olarak tanımlamıştır.

Bilimsel çalışmalar Tennov’un tanımını destek-
ler niteliktedir. Piza Üniversitesi (İtalya) psikiyatri 
profesörü Donatella Marazziti aşk ile obsesif kom-
pulsiflik bozukluk arasındaki benzerlikleri incele-
miştir. Marazziti ve arkadaşları son altı ay içinde 
aşık olan ve günde en az dört saat aşkı düşünen 
24 denek üzerinde çalışmışlardır. Bu deneklerin 
kanlarındaki serotonin seviyeleri ölçülmüş  ve bu 
sonuçlar obsesif kompulsif bozukluğu olan bir 
grup ve ne aşık ne de psikolojik bozukluğu olan 
başka bir grup ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştır-
ma sonucu aşık kişiler ile OKB grubunun kanla-
rındaki serotonin seviyesinin, normal deneklerin 
serotonin seviyesinden %40 daha düşük olduğu 
görülmüştür. Bu çalışma sonucu aşkın ve obsesif 
kompulsif bozukluğun kimyasal profillerinin ben-
zerlik gösterebileceği düşünülmüştür. 

Araştırmacılar beyin içindeki bazı biyokimya-
salların aşk ile ilgili olduğunu kanıtlamıştır. Bu ba-
kış açısı ile aşık olma süreci genetik, hormonal ve 
psikolojik deneyimlerle oluşmaktadır. 

Hormonal açıdan incelendiğinde aşkın belirti-
leri yanakların kızarması, kalp atış hızında artış, 
ellerin terlemesi şeklinde ortaya çıkar. 

Aşık olunduğundaki asıl etki beynin hipotala-
mus bölgesinden salınan kimyasalların etkisiyle 
ortaya çıkmaktadır.

Fischer’ e göre insanlar, dopamin, oksitosin, va-
sopressin, testosteron ve adrenalin gibi hormon-
ların etkisiyle  aşık olmaktadır.

İnsanlar aşık olmaya başladığında hipotala-
mustan salınan kimyasallar  hipofiz bölgesini 
uyarır, hipofiz bölgesi ise kendine özgü hormon-
larını kan dolaşımına salar. Bu aşamadan sonra ise 
cinsellikle ilgili hormonlar kana karışmaya başlar. 

Adrenalin aşığın kalp atışının hızlanmasından 
ve aşığın terlemesinden sorumludur.

Dopamin aşık olan kişinin karşısındaki kişiye 
tutku ile bağlı olmasından sorumludur. Dopa-
min aşık insanın karşısındaki kişiyi aklından çıka-
ramamasını sağlar. Bu nedenle dopaminin  aşık 
olmada başrolde oynadığı söylenebilir. Büyük 
bir tutkuyla yeni aşık olmuş kişilerin beyinlerinde 
dopamin üreten hücrelerin aktivitesinde artış-
lar olduğu kanıtlanmıştır. Dopamin kişide coşku 
ve sevinç etkilerini oluşturur. Bu hormon kişinin 
mutluluk haline bağımlı olmasını sağlar. Redde-
dilen aşıklarda meydana gelen depresyonun ne-
deninin de beyindeki dopamin molekülünün tü-
kenmesi olduğu düşünülmektedir.  Çekilen beyin 
tomografileri terk edilen sevgili ile kokain bula-
mayan  bağımlının beyinlerinin aynı bölgelerinin 
benzer reaksiyon verdiğini ortaya koymuştur. Bir 
kokain bağımlısının kokain bulamadığı  zaman-
lardaki nöbet hali ile aşığın terk edilme döne-
mindeki depresyon hali benzerdir. Depresyonun 
asıl sebebi beynin dopaminsiz kalmasıdır. Aşığın 
beynin ödüllendirme mekanizması terk edilme-
sine rağmen hala aktif haldedir  ve dopamin ile 
ödüllendirilmeye devam etmek ister. Sevgiliye 
ulaşma isteği de bundan dolayıdır...
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Aşkın bağımlılık evresinde oksitosin ve vasop-
ressin rol alır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalış-
malarda vasopressin hormonunun erkek fareleri 
dişi farelere bağlanmasında etkili rol oynadığı bu-
lunmuştur.Oksitosin hormonu korkuyu ve stresi 
azaltan diğer insanlarla ilişki kurmayı kolaylaştı-
ran bir hormondur. Bu hormon doğum sırasında 
da salgılanır  ve bebek emziren anne ve bebeği 
arasındaki yakınlaşmayı sağlar. Oksitosin salgısı 
fiziksel yakınlaşma ve göz teması durumlarında  
salgılanır. Bu hormon eşe bağlılık hormonu ola-
rak da bilinir.

Kimyasal feromonlar, aşık olma sürecinde 
önemli rol oynamaktadır. Erkek teninde bulu-
nan androstenol, kadınlar tarafından çekici ola-
rak algılanmaktadır. Ancak bu kimyasal kadınlar  
yumurtlama döneminde değilse itici bir etki ya-
ratmaktadır. Rafal ve arkadaşları androstenolün 
ilk kez erkek domuzlarda ve insanlarda, daha 
sonra tüm hayvanlarda bulunduğunu ve GABA a 
reseptörleri gibi işlev gördüğünü belirtmişlerdir. 
Benzer şekilde copulines denilen ve kadınlardan 
salgılanan salgı erkeklerde testesteron artmasına 
neden olmaktadır.

Nöroloji çalışmalarında insan beyninin sevdiği 
insanların acılarını kısmen hissettiği de belirlen-
miştir. Singer’ in aralarında romantik ilişki bulu-
nan 16 çiftle yapılan çalışmada çiftlerden kadın 
olanlar manyetik rezonans görüntüleme maki-
nesi içine alınarak kendilerinin ve eşlerinin eline 
elektrik şoku uygulanmıştır. Bu uygulama anında 
beyninin görüntüleri izlenmiştir. Bu deneyde ka-
dınların eşlerini göremeyecek ancak bir ekrandan 
şokun kendisine mi eşine mi uygulandığını göre-
bilecek bir mekanizma kurulmuştur.

Kadına şiddetli bir şok uygulandığında beynin 
duygularla ilgili limbik bölgesi hareketlenmiştir. 
Ancak kadının, eşine şiddetli bir şok uygulandı-
ğını öğrenince acı bölgesi yine hareketlenmiştir. 
Bu deneyde zihinde canlandırılan acıya yönelik 
beyindeki bölgeler hem kişisel acı duyumunda  
hem de eşe uygulanan acı sırasında harekete 
geçmiştir.

Bu verilere göre beyindeki bazı biyokimyasal-
ların aşkla ilişkili olduğu ve beynin sevilen kişinin 
acısını algılayabildiği sonucuna varılabilir. 

Bilimsel verilerde aşk böyle iken aşk öğretisin-
de ideal bir aşk Aşk Tanrısının okları ile şu şekilde 
tasvir edilir…

Aşık olmak için ilk adım sevilenin  göze hitap 
etmesidir. Aşk tanrısı tarafından atılan Güzellik 
adlı ok, bunu sağlamaktadır. Öğretide beğeni 
duyulan varlık ve kişi için kibirlenmemek gerek-
tiği önerilmektedir. Bunun da ilacı Sadelik diye 
adlandırılan ikinci oktadır. Gururdan arınmak 
adlı ok ise kadın ve erkeğin birbirine aşık olması-
nı hızlandırmaktadır. Duyulan hoşlanma hissi ve 
mütevazi kişilik aşığın Kibarlık diye isimlendirilen 
dördüncü oku yoluyla nazik davranışlar sergile-
mesine yol açmaktadır. Böylece anlatıcının ifade-
lerine göre artık aşık, aşka hizmet edecek ve bun-
dan hiç pişmanlık duymayacaktır…*

                                                                

   

* Orta Çağda Hristiyan Felsefesi, Aşk Öğretisi ve   

Edebiyat : Gülün Romansı
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• Fahrenheit 451

“KÖTÜ BİR YER”
..BİR EDEBİYAT TÜRÜ VE BİR SİNEMA ANLATIMI OLARAK DİSTOPYA..

..BİR DİSTOPYA ÖRNEĞİ ; FAHRENHEIT 451

“ Niye bu kadar zorlaştı sadece insan olmak ”
DİSTOPYA ; kötümser gelecek düşüncesi ya da korkusunun oluşturduğu bir anlatı türü.

 Ütopya, var olmayan, ideal toplum biçimi anlatımı iken buna anti-tez olabilecek dystopia ise var olacağı düşünülen 
ideal toplum yanılsamasının, değerler sistemi, toplumsal kurallar, politik sistem üzerinden

“günümüze göre” abartılı biçimde kötü olarak tanımlandığı bir eleştiri biçimidir. 
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• Fahrenheit 451

Fahrenheit 451

“....bitişik	evdeki	kitap,	dolu	bir	silahtır.	Yakın	git-
sin. Silah ateş etmesin. Adamın kafasını koparın. İyi 
okumuş bir adamın hedefi olmayacağınızı kim bile-
bilir ki? Ben mi? Ben böylelerini hiç hazmetmem. Bir 
dakika bile… Sonunda tüm dünyada evlerin hepsi 
yanmaz duruma getirilince, eski amaçla itfaiyecile-
re gerek kalmadı. O zaman onlara yeni bir görev ve-
rildi.	”Barışın	koruyucuları	olarak	resmi	sansürcüler,	
yargıçlar,	infazcılar	oldular.”	İşte	sen	ve	ben	bunlar-
dan	biriyiz.”

Bilimkurgu filmleri sever misiniz? Yıllar önce izle-
miş olduğum benim için çok özel bir filmdi Fahren-
heit 451. Türünün ilk ve en iyi 3 filminden biri. Ka-
nımca	diğer	 ikisi;	Fantastic	voyage	(Stephan	Boyd,	
Raquel	Welch	1968)	ve	Space	Oddyssey	(2001	:	Uzay	
Yolu	Macerası	Stanley	Kubrick	1968)		

Filmle aynı ismi taşıyan roman 1953’ de basılmış. 
Film	1966’da	yapılmış	ve	Türkiye’de	 “Değişen	dün-

Bu kötülük ne kadar abartılı olsa da izleyiciye, okuyucuya  “yakında olabilecek”  duygusu verir hatta şu anda va-
rolan toplumun eleştirisi olabileceğini bile düşündürür. Utopyaların gerçekleşmesinin olanaksızlığı kabul edilirken, 
distopyaları çekici kılan ise tam da bu “gerçeküstü ama mümkün” duygusudur.

Distopyalar her şeyin kontrol edildiği, özgür düşüncenin tehlikeli bulunduğu bir toplumu anlatır.Bu toplumun bi-
reyleri bir figür ya da kavrama tapınırlar, onun olmadığı ortam ya da dış dünya onlar için ürkütücü ve güvensizdir.

Ütopya ve distopya senaryoları her zaman ilgi çekmiştir. Edebiyatta bu türün öne çıkan bir çok başyapıtı sine-
maya uyarlanmış ve aynı biçimde sinema için de unutulmazlar arasında yer almıştır.  Distopya filmleri arasında 
tartışmasız başyapıtlar arasında  sayılanlardan biri ise Fahrenheit 451…

Ray Bradbury nin 1953’de yayınlanan aynı adlı romanının, 1966’da devrimci bir sinema yönetmeni olan François 
Truffaut tarafından çekilen filmi… Fahrenheit 451 kitapların yandığı sıcaklıktır. Kitaplar yok edilmelidir çünkü in-
sanları mutsuz etmektedir. Tüm distopyalardaki gibi sizin yerinize sizin güvenle yaşamanız(!) için düşünen birileri 
kararları verir, toplumun geri kalanına ise “antidepresan mutluluğu” nu  yaşamak  kalır.

Bu sayımıza konuk olan Ecz. Ferhan Alanya  tam isabet  hem geçmişe  hem geleceğe
yolculuk yaptırıyor bize…

Distopyaların umutsuz gelecek işaretlerine kötü sonlarına karşılık ütopyalarınızı aklınızdan, yaşamınızdan 
eksik etmeyin diyerek sunuyoruz…
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• Fahrenheit 451

yanın	 insanları”	 gibi	 saçma	 sapan	 bir	 isimle	 gös-
terime	girmişti.	(Türkiye’de	filme	bu	ismi	koyan	kişi	
galiba	filmi	hiç	anlamamış.)	

Film, kitapların itfaiyeciler tarafından yakıldığı, 
insanların sadece televizyonda beyin yıkayıcı şov-
lar izlediği ve kitap bulundurup düşünen insanla-
rın yok edildiği bir gelecekte geçmektedir. Belirsiz 
bir gelecekte, özel yanmaz giysileriyle 'itfaiyeciler'i 
kimi evlere düzenledikleri baskınlarda içinde su 
yerine gazyağı bulunan hortumlarla evlerde ele 
geçirdikleri kitapları yakarlar. 'İtfaiyecilerin tek gö-
revi budur. İşini seven bir itfaiyeci' olan Guy Montag 
(Oskar	Werner),	 	bir	gün	bir	genç	kızla	karşılaşınca	
kafasında o güne kadar hiç sorgulamadığı sorular 
uyanmaya başlar. Kitaplar nasıl şeyledir, insanla-
rın birlikte yanmayı bile göze aldığı bu kitaplarda 
neler	vardır?	Montag	artık	işini,	eşini	(Julie	Christie)	

ve tüm yaşamını başka bir gözle değerlendirmeye 
başlar. Kitapları düşünür ve her kitabın arkasında 
bir insanın varlığını duyumsar, çünkü her kitabı bir 
insan düşünüp yaratmıştır. Montag bundan sonra, 
yakmak için girdiği evlerden kitap çalmaya başlar 
ve gelişen olaylar sonucunda yasa dışı, aranan bir 
suçlu durumuna düşer.

Kitap ve dolayısıyla film adını, kağıdın 451 Fah-
renheitta tutuşması gerçeğinden almaktadır. Aynı 
zamanda ünlü Fransız sinemacı, François Truffaut 
tarafından sinemaya uyarlanmıştır ancak Truffaut 
kendi yorumunu katmayı tercih etmiş ve kurguda 
bazı değişiklikler yapmıştır.

1966’dan hatta 1951’den günümüze itfaiyeciler 
yangına benzinle gitmiyor mu? Ya sansürcüler...

Ecz. Ferhan ALANYA
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• Şiir Sayfası

"Ne zaman bir halk türküsü duysam Şairliğimden utanırım"
Hepimizin ezbere söylediği bir şarkı vardır : Yiğidim aslanım burda yatıyor..
Şu sılanın ufak tefek yolları /ağrıdan sızıdan tutmaz elleri diye başlar ve gerisi hep birlikte söylenir. 
Bu şiiri yakın dostu Nazım Hikmet Bursa cezaevinde açlık grevi yaparken onu desteklemek için 
Bedri Rahmi Eyüboğlu yazmış. Asıl adı "Zindanı taştan oyarlar" olan şiir şöyle başlar :

"Bursa'nın ufak tefek yolları
Ağrıdan sızıdan tutmaz elleri
Tepeden tırnağa şiir gülleri
Yiğidim aslanım aman burda yatıyor.
Ne bir haram yedin ne cana kıydın
Ekmek gibi temiz su gibi aydın
Hiç kimse duymadan hükümler giydin
Döşek diken diken yastık batıyor
Yiğidim aslanım aman burda yatıyor.

Şiirin hikayesi devam ediyor : 1983 te Uğur Mumcu yakın arkadaşı Zülfü Livaneliyi Paris'teki 
evinde ziyaret eder. Livaneli ona Bedri Rahmi'nin bu şiirinin üç dizisinden yaptığı besteyi 
dinletir. Uğur Mumcu çok etkilenir ve gözyaşlarını tutamaz. "Bu bütün demokrasi şehitlerinin 
şarkısı olmuş"der.
Aradan 10 yıl geçer Uğur Mumcu kahpece katledilir ve cenazesinde yüz binlerce insan bu 
şarkıyı hep bir ağızdan söylerler..
Eyüboğlu, Nazım Hikmet'i anlatmaya devam ediyor:

"Dilinde dilimi bulduğum
Gücüne kurban olduğum
Anam babam gibi övdüğüm
Dayan hey aslan ustam, a benim yiğidim dayan...
Şiir şöyle bitiyor:
Sana kökü dışarda diyenlerin kökleri kurusun
Kurusun murdar ilikleri dilleri çürüsün
Şiirin gökyüzü gibi herkesin.
Sen Kızılırmak kadar bizimsin
En büyük ustası dilimizin
Canımız ciğerimizsin.
Bugün burdaysa şiirin, yarın Çin’dedir
Acısıyla sızısıyla alnının kara yazısıyla
Bir yanı nur içinde tertemiz.
Bir yanı sızım sızım sızlayan memleketimiz içindedir.

Ecz. Zeynep BİÇER
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***

Batının Rönesans sanatçılarının en önemli nitelikleri çok yönlü olmalarıydı.Yani bir sanatçı 
hem ressam hem matematikçi hem heykeltraş hem mimar olabilmekteydi. Bu anlamda Bedri 
Rahmiyi bir rönesans sanatçısı gibi düşünebiliriz.Yaşamı boyunca İstanbul güzel sanatlar 
fakültesinde hocalık yapmıştır. Fransa’da resim öğrenimi görmüş,Anadolu kültürünü çok 
araştırmış, masal, efsane ve deyişlerden çok etkilenmiş, Sümer ve Hitit kültürünü eserlerinde 
kullanmıştır. Mimari, heykel, resim, mozaik, hat, yazma gibi birçok formda eserler üretmiştir 
(2 yıl önce bir resminin 1milyon 850 bin liraya satıldığını ekleyelim).

Biz yine şiirlerine geçelim,

İstanbul'u o kadar çok sever ki upuzun bir şiir yazar,adını da İstanbul destanı koyar.   
İşte o destandan bir bölüm:

...

Istanbul deyince aklıma kuleler gelir
Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır
Ama şu kız kulesinin aklı olsa
Galata kulesine varır
Bir sürü çocukları olur

...

Bedri Rahmi Paris’te okurken tanıştığı Ernestini adlı ressama aşık olur ve evlenip Türkiye'ye 
getirir. Adını Eren olarak değiştirirler.Eren Eyüboğlu kocasını ömür boyu büyük bir aşkla 
sever. Bedri Rahmi de ondan ayrılmayacaktır. Ta ki bir heykeltraş olan Mari Gerekmezyan 
ile tanışıncaya kadar. Mari onun bir büstünü yapar, o da Mari'nin onlarca resmini. Bütün 
İstanbul bu aşkı bilmektedir. Fakat Mari tüberküloz olur,savaş yıllarında ilaç ve tedavi 
masrafları için Bedri Rahmi birçok tablosunu satar,ne yazık ki Mari ölür. Eren Eyüboğlu 
kocası bu acıyı atlatırken yanında olur,terketmez, zamanla unutacağını düşünür. Aradan üç 
yıl geçer.Bir akşam bir mecliste arkadaşları Bedri Rahmi'den bir şiir okumasını isterler.  
Bedri Rahmi şu şiiri okumaya başlar ezberinden ;

Karadutum, çatal karam, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Ağaç isem dalımsın salkım saçak
Petek isem balımsın ağulum
Günahımsın, vebalimsin.
Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan

Yoluna bir can koyduğum
Gökte ararken yerde bulduğum
Karadutum, çatal karam, çingenem
Daha nem olacaktın bir tanem
Gülen ayvam, ağlayan narımsın
Kadınım, kısrağım, karımsın.
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Bedri Rahmi, şiiri okurken aniden gözlerinden yaşlar süzülür. Salondaki herkes niye 
ağladığını anlar, tabii herkesten çok, hemen yanı başındaki karısı Eren Eyüboğlu. Çünkü 
şiirde "kadınım - kısrağım - karımsın" dediği kadın, karısı değildir. Bu şiiri 3 yıl önce, bir 
başka kadın için yazmıştır. Mari Gerekmezyan için. 

O zaman Eren hanım şairin Mari'yi unutamadığını anlar ve oğluyla birlikte onu terkeder.  
Çok sonra aşkına yenik düşüp dönecek ve ömrünün sonuna kadar şairle birlikte yaşayacak 
ve birlikte sanat eserleri üreteceklerdir.

Halk edebiyatına hayrandır. Türkülere, yazmalardaki motiflere sanatında çok yer 
vermiştir.

"Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım” der.

1940-1954 yılları arasında ülkenin en büyük eğitim devrimini gerçekleştiren, ne yazık 
ki gericiliğe kurban edilerek kapatılan Köy Enstitülerinde, ağabeyi Sabahattin ve ablası 
Mualla Eyüboğlu’yla birlikte büyük bir coşkuyla çalışmışlardır. Hapishanelerde yatan, 
zulüm gören, ezilen ama ezildiğinde güzel kokan tüm insanlar için (özellikle Nazım ve 
Tonguç için) şu şiiri yazmıştır.

MARİFET

Marifet hiç ezilmemek bu dünyada 
Ama biçimine getirip ezerlerse 
Güzel kokmak 
Kekik misali 
Lavanta çiçeği misali 
Fesleğen misali 
Itır misali 
İsâ misali 
Yunus misali 
Tonguç misali 
Nâzım misali
Güzel yaşar Bedri Rahmi, sanatıyla, aşklarıyla, çok sevdiği vatanıyla, ailesiyle, yaşama 
coşkuyla bağlıdır.
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Yaşadım!
Erik ağaçları şahidimdir
Yıldızlar şahidimdir
Yaşadım!
Avuçlarımın gücü yettiği kadar
Dağları, kadınları, meyveleri

Hayatın onca türlü güzelliklerine karşın bu dünyanın adaletsizliklerine kızgındır Bedri 
Rahmi..Mezar taşına, tanrıya sitem ettiği şu şiirden iki dizeyi kazımalarını vasiyet ederek 
öldüğüne göre !..

SEVİNSİN

Aldık nasibimizi hüzünden

İşte geldik gidiyoruz sevinsin

Halbuki ne güzel başlamıştı hikaye

Şerbet gibi bir gök üstümüzde.

Ve bütün lezzetleriyle toprak

Gözümüzde nur, dizimizde takat

On parmagimizda on hüner vardi

Biz onun sevgili kullari.

Dünyasini abad eyledik

Bir can verdi bize bin alır

Gideriz gözümüz arkada kalır

Sevinsin.

Açın kapıları açın

Gidin haber verin meleklere

Can çekişip durmasin beyhude yere

Elbet bir tutam ot biter üstümüzde

Mezara göre ayagini uzatir ölülerimiz.
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Tam bir yıl önceden biletini almış olduğumuz ve merakla beklediğimiz 
seyahatimizin süresi gelmiş çatmıştı. Karnaval için Adana’dan Rio’ya uzun 

sürecek bir yolculuğa sabahtan başladık ve önce İstanbul ardından
Roma aktarmalı olarak ertesi gün sabah Rio Havalimanına indik. 

Rio de Janerio
Ecz. Mete ANDIRIN
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24 saati aşan bir yolculuk olmasına rağmen 

hem inmiş olmanın verdiği heyecan hem de 

yaz havasının güzelliğinden dolayı kendimizi hiç 

mi hiç yorgun hissetmiyorduk. Pasaport işlemlerini 

bitirip havalimanından çıktık ve kalacağımız Catete 

bölgesine gitmek için otobüse atladık,hava sabah 

7:30 olmasına rağmen 30 derecenin üstündeydi ve 

nem kendisini hemen belli ediyordu. Aylardan Şu-

bat’tı ve kıştan yaza gelmek ikimiz için de bir ilkti 

ve işin gerçeği insan oldukça afallıyor. 45 dakikalık 

bir yolculuktan sonra, otelimize ulaşıp etrafı keş-

fetmek üzere şortlarımızı tişörtlerimizi çekip oda-

mızdan ayrıldık. İlk gitmek istediğimiz yer meşhur 

Copacabana Plajı oldu. Kabul ediyorum oldukça tu-

ristik bir hareket ama hava o kadar sıcaktı ki normal 

olarak kendimizi plaja atmak istedik. Plaja giderken 

oldukça acıkmıştık. Plaja yakın bir lokantada yemek 

yemeye karar verdik ve karnımızı doyurarak mutlu 

mesut plaja geçtik. Rio’nun plajlarının hepsi halk 

plajı ve müthiş kalabalık.Sahilde şemsiye ve san-

dalye kiralayan arkadaşlar var.  Brezilyalılar ilginç bir 

şekilde plajda şezlonga yatmak yerine sandalyelere 

oturuyorlar, biz de el mahkum sandalyelerimizde 

oturup güneşleniyoruz. Biz ilk karşılaştığımız arka-

daşlardan şemsiye ve sandalyeyi 20 reale kiraladık 

fakat aklınızda olsun hepsinin fiyatı farklı imiş ve 

pazarlık da var. Sonraki günlerde ikisini 10 reale de 

kiraladığımız oldu, ilk günün günahı olmaz. Not : 1 
real bizim paramızla 75 kuruşa denk geliyor.
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Ve Atlas Okyanusu ile Küba’dan sonra ikinci bu-

luşmamız Brezilya’da oldu. Küba’da deniz gayet sa-

kin ve çarşaf gibiydi fakat burada sahile çok yakın 

patlayan yüksek dalgalar insanı oldukça zorluyor, 

onu belirtmek lazım. Copacabana’da yüzmek nere-

deyse imkansız çünkü 3-4 metre ilerleyince seri bir 

şekilde 2-3 metrelik dalgalar üstünüzden geçiyor, 

ya altına giriyorsunuz ya da suyun içinde 5-6 takla 

atarak su yutuyorsunuz. Sahilde oturup güneşlen-

dik biz de, arada 2-3 kez denize girdik. Su oldukça 

serin bunu da not olarak düşelim.Bir de dalgalar 

sürekli olarak devasa bir şekilde geldiği için deniz 

sizi içine doğru çekiyor. Cankurtaranın 3-4 kez ko-

şarak gittiğini bizzat gördük, okyanusa dikkatli şekil-

de girmekte fayda var anlayacağınız. Güneşlendik, 

suya girdik, dalgalar bizi yerlere vurdu, kulağımız,-

yüzümüz gözümüz kum doldu ama oldukça da eğ-

lendik. 3-4 saat sahilde vakit geçirdikten sonra gü-

neş batmaya başladı ve kumsalda yürüyüş yaparak 

güneşi yolcu ettik. Ardından Copacabana sahilinde 

biraz yürüdük, sahilde kendi yaptığı tabloları satan 

bir ressam ile biraz sohbet ettik, kayda değer bir şey 

de bulamayınca almadık. Üzerine otele gidip üstü-

müzü değiştirdikten sonra akşam yemeği için Lapa 

bölgesine geçtik. Lapa şehrin gece kulüpleri ve res-

toranları ile ünlü bölgesi ve oldukça fazla mekan 

yan yana sıralanmış şekilde sizleri bekliyor. Karnaval 

o gece başlıyordu ve sokaklarda hareketlilik geldiği-

miz saatlere göre oldukça artmıştı. Barlar ve resto-

ranlar deyim yerindeyse tıklım tıklımdı. Canlı müzik 

yapan bir yer ararken orada bulduğumuz Sarau Rio 

isimli mekana girdik. Lapa bölgesinde genelde giriş 

ücreti var, burada da 20 real giriş ücreti hesabınıza 

yansıtılıyor, not düşelim.Rio’daki lokantalarda tek ki-

şilik ve 2 kişilik menüler var, biz de burada 2 kişilik 

bir et siparişi verdik. 3 kişi bile rahatça doyardı fakat 

biz oburluk edip hepsini silip süpürdük. Yemeğimi-

zi yiyip biraları da içince günün bütün yorgunluğu 

resmen üzerimize çöktü ve yarım saat daha müzik 

dinleyip otelimize döndük.

Adana Eczacı Odası Bülteni
51



• Rio de Janerio

İkinci güne kahvaltımızı yaparak 

başladık, dinlenmek iyi gelmişti. İlk 

önce dünyanın yeni 7 harikasından 

birisi seçilen Kurtarıcı İsa (Cristo Re-

dentor) heykeline gitmeyi planlaya-

rak otelimizden ayrıldık. İsa heykeline 

çıkmak için 3 yol var; ya bu işi yapan 

turlardan satın alacaksınız, ya yukarı 

kadar çıkan ve Cosme Velho’dan kal-

kan kırmızı trene atlayacaksınız ya da 

kendiniz taksi tutarak çıkacaksınız. 

Biz ilk seçeneği tercih edip otele 5 dk 

yürüme mesafesinde olan Largo do Machado istas-

yonuna yürüdük. İstasyonun hemen arkasında sizi 

yukarı çıkartacak minibüsler var ve bunlar 10 dakika 

ara ile ya da doldukça hareket ediyorlar. Kişi başı 64 

real karşılığı gidiş dönüş ve Tijuca Milli Parkı’na giriş 

biletini alıp minibüse atladık.

Heykel bu milli parkın içinde bulunuyor. Mini-

büsümüz Tijuca Milli Parkı’nın içinden dağa doğru 

tırmandıkça çevredeki ormanlar ve bitki örtüsünün 

güzelliğini fark etmemek elde değildi. Burası dün-

yada bir şehrin içinde kalan tek yağmur ormanı ve 

güzel bir şekilde muhafaza edilmiş. 10 dk kadar tır-
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mandıktan sonra heykelin bulunduğu tepeye ulaş-

tık. Corcovado Dağı’nın tepesinde bulunan heykel 

38 metrelik yüksekliği ile gerçekten etkileyici. Hey-

kelin yanında tahmin edeceğiniz üzere oldukça faz-

la turist sürekli fotoğraf çekiyor ve siz de o meşhur 

pozu vermek için sıranın size gelmesini bekliyorsu-

nuz. Şehre hakim bir tepede yer aldığı için heykele 

olan ilginiz azalınca kuş bakışı Rio manzarası daha 

çok dikkatinizi çekiyor. Bir tarafta kumsallar, diğer 

yanda efsane stadyum Maracana, ortada Rodrigo 

de Freitas lagünü(evet şehrin ortasında dev bir göl 

de mevcut), Arpoador kayalıkları, yani kısaca tüm 

şehir ayağınızın altında. İsa heykelinde 1.5 saat ka-

dar kaldıktan sonra tekrar geldiğimiz yere döndük. 

İnternette herkesin ısrarla tavsiye ettiği ve muhak-

kak gidin dediği Confeteria Colombo isimli pasta-

neye gitmek üzere taksiye atladık fakat karnaval 

dolayısıyla pek çok yolun kapalı olduğunu söyleyen 

taksici bizi 300-400 metre yakında bir yerde indirdi 

ve bu noktadan yürüyerek gidebileceğimizi söyledi. 

Yürürken karşımızdan gelen farklı kostümler giymiş 

olan kalabalık ekipler canlı bir yere doğru gittiğimiz 

hissini veriyordu. Nitekim de kısa bir yürüyüşten 

sonra tam manasıyla curcunanın içinde bulduk ken-

dimizi. Rengarenk kostümler giymiş insanlar, kimisi 

Fred Çakmaktaş olmuş kimisi Superman, arı maya 

kostümlü 10 kişi dansediyor.  Herkesin elinde bira-

lar, dev hoparlörler konmuş bir tırdan müzik yayını 

yapılıyor... Birden biz de kaptırdık kendimizi ortama, 

sokaklar tam bir cümbüş yeri idi. Ben internetten 
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okuduğum uyarılara istinaden fotoğraf makinamın 

askısını kolumun altından geçirip boynuma dola-

mış çekim yaparken Çisil de etrafa bakıyor, dikkat-

li olmak için de cep telefonunu elinde tutuyordu. 

Tabi normal ülkelerde cep telefonunuzu çaktırma-

dan çantanızdan çalarlar fakat konu Brezilya olunca 

hiç aklımıza gelmeyen bir şey oldu ve aramızda 2-3 

metre mesafe varken çocuğun birisi koşarak Çisil’in 

elindeki cep telefonuna asıldı, Çisil telefonu verme-

yip çığlık attı fakat çevremizdeki onlarca kişiden biri 

bile oralı olmayınca ben yetişene kadar çocuk tekrar 

hamle yapıp telefonu kaptı kaçtı. Okuduğum çoğu 

blogda bir şeyiniz çalınırsa bırakın, hepsi bıçaklı, si-

lahlı denildiği aklıma gelince giden telefon olsun 

diyerek bıraktım. Tabi oldukça tadımızı kaçıran bu 

gasp olayı o gün motivasyonumuzun da oldukça 

düşmesine sebep oldu. Ama akşam karnaval geçit 

töreni için biletimiz vardı ve otelde biraz kafamızı 

boşalttıktan sonra metroya atlayarak törenin yapıl-

dığı Sambadrome’a en yakın olan merkez garına 

gittik. Oradan da yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş ile 

törenin yapılacağı stadyuma ulaştık. Aslında geçit 

töreni deyince açıklamak lazım, biz dahil çevremiz-

de anlattığımız insanlarda da genel bir kanı olarak 

kostümlü binlerce dansçının Rio sokaklarında yürü-

düğü ve insanların da sokaklarda bunu izlediği gibi 

bir kanı mevcut. Fakat işin aslı o şekilde değil, 35’er 

bin kişilik karşılıklı 2 tane upuzun tribünden oluşan 

ve aradaki 720 metrelik asfaltlanmış bir yolda ora-

daki dans okulları mensuplarının 45-50 dakika ci-

varı süren bir gösteri ile hünerlerini sergilediği bir 

stadyumda yapılıyor Rio Karnavalı. Dolayısıyla biletli 

bir şekilde tribünde yerinizi alıp töreni izliyorsunuz. 

Karnavalın işleyişini anlatırsak,katılan dans okulları 

çeşitli kategorilerde 6 kişilik bir jüriden oy alıyorlar. 

Bunlar; ekibin senkronizasyonu, okulun hep birlik-

te söylediği ve geçiş boyunca söylenen şarkı, kore-

ografi, dansçıların kostümleri, üzerinde dansçıların 

dansettiği devasa boyuttaki kortej arabalarının gü-

zelliği gibi farklı kategoriler. İnsan gerçekten orada 

büyülenerek izliyor çünkü tören tam bir renk cüm-

büşü ve inanılmaz güzel kostümler giymiş 3-4 bine 

yakın insanın içinizi kıpır kıpır eden salsa dansı eşli-

ğinde şarkılar söyleyerek dansetmeleri, iyi ki binler-

ce kilometre yol tepip buraya gelmişim dedirtiyor. 

Tören akşam 9’da başlayıp gece 3:30’a kadar sürü-

yor. Bizler de tabiri caizse ağzımız açık bir şekilde 

bayıla bayıla farklı dans okullarının çok farklı göste-
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rilerini izleyip geceyi sonlandırıyoruz. Tribünlerden 

ayrılmadan önce yanımızda oturan Brezilyalı kız çık-

tıktan sonra kendi aramızda kesinlikle konuşmama-

mız gerektiğini, eğer turist olduğumuzu anlarlarsa 

hemen bizi soyacaklarını söyleyerek zaten tatsız 

başlayan bir güne tuz biber ekiyor. Neyse ki çıktı-

ğımızla boş bir taksiyi yakalayıp otelimize dönmeyi 

başarıyoruz.

Ertesi güne biraz dinlenerek başladıktan sonra 

Rio’nun meşhur hippi pazarına doğru yol alıyoruz. 

Her türlü hediyelik, el yapımı eşyalar, ikinci el kıyafet-

ler vs. bulunan bu pazardan alışveriş yapıp bir adet 

de tablo alıyoruz. Onu da aldığımız yerde unuttu-

ğumuzu farkedip 1 dk sonra geldiğimizde yerinde 

yeller estiğini görmek bizi pek de şaşırtmıyor. Hippi 

pazarından sonra havanın 40 derece olmasının da 

etkisiyle kendimizi yine meşhur bir plaj olan Leblon 

Plajı’na atıyoruz. Burası Copacabana kadar kalabalık 

değil, daha sakince ve güzel bir plaj. Rio plajlarının 

belki de en sinir bozucu yönü sürekli çevrenizde 

bağıran yüzlerce satıcının olması. Dondurmacısı, 

kokteyl satanı, kızarmış peynircisi, meyvecisi, bira 

ve su satanı derken plajda kafanızı dinleyip uzan-

mak işin gerçeği imkansız bir hal alabiliyor. Biz de 

Leblon Plajı’nda bu ısrarcı arkadaşlardan aldığımız 

atıştırmalıklar ile karnımızı doyurup okyanusa nazır 

Caipirinha’larımızı yudumlayarak güneşi batırıyoruz 

ve üzerine İpanema’ya doğru sahilden bir yürüyüş 

gerçekleştiriyoruz. Sahiller tıka basa insan dolu ve 

deyim yerindeyse iğne atılsa yere düşmüyor. İpane-

ma’da bulduğumuz bir Meksika lokantasında Mek-

sika yemekleri ile bu sakin günü sonlandırıp dinlen-

mek üzere otelimize geçiyoruz.

Ertesi sabah güne erken başlayıp dünyanın en 
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büyük stadyumu olan ve 200 bin kişi kapasiteli 

meşhur  na gidiyoruz. Stadyum cidden insanı şa-

şırtacak kadar büyük ve en son 2014 Dünya Kupa-

sı final maçına da ev sahipliği yapmış. Stadyumun 

içerisinde bir tur atarak Brezilyalılar için önemli olan 

bu stadın hikayesini de dinleyerek geziyoruz, en 

sonunda da sahaya çıkarak fotoğraflarımızı çekerek 

2 saate yakın bir zaman geçirdikten sonra buradan 

ayrılıyoruz. Rio’ya seyahat edeceklerin görmesinde 

fayda olan bir yer olduğunu not düşelim. Maracana 

sonrası niyetimiz şehrin muhteşem diye nitelendi-

rilen tiyatro binası olan Teatro Municipal’i gezmekti 

ve metroya atlayıp hemen yanındaki istasyondan 

çıktığımızda bizi yine bekleyen süpriz karnaval do-

layısı ile binanın kapalı olması idi. Dolayısıyla mec-

buren dışarıdan bakarak çevrede biraz gezdikten 

sonra turist rehberlerinde tavsiye edilen Botofago 

bölgesine devam ettik. Burada da sokaklarda kar-

naval kalabalığı fazlasıyla mevcut idi, o bölgede bir 

lokantada Brezilya’nın meşhur etlerinin tadına bak-

tık. Zaten Brezilya’ya gidenlerin mutlak etlerini de-

nemesinde fayda var çünkü gerçekten güzel olan 

bir şey var ise o da etlerinin lezzeti. Pişirme yönte-

minden mi yoksa hayvanların beslenmelerinden mi 

bilinmez cidden çok lezzetli etler yiyebiliyorsunuz. 

Rio’yu tepeden panoramik olarak izleyebileceğiniz 

2 adet tepe mevcut, bunlardan Urca ve Pao de Azu-

car (Kesmeşeker Dağı) gün batımını izlemek için 

hedefimizde olduğundan Botofago’dan 5 dakikalık 

bir taksi yolculuğu ile bu tepelere çıkan teleferik-

lerin olduğu bölgeye ulaşıyoruz. 3-4 dakika kadar 

süren bir teleferik yolculuğu sonrası 220 metre 

yükseklikteki ilk tepe olan Urca tepesine ulaşıyoruz. 

Bu yükseklikten şehri izlemek oldukça keyifli, bu-

rada fotoğraflarımızı çektikten ve biraz manzaraya 

baktıktan sonra 400 metre yüksekliğe sahip olan 

Kesmeşeker Dağı’na doğru 2. teleferiğe biniyoruz. 

Güneş yavaş yavaş biterken karşımızda Kurtarıcı İsa 

heykeli ve aşağıda Copacabana ve İpanema plaj-

larını izlemek çok keyifli. Rio’nun deniz kenarında-

ki havalimanından kalkan uçaklar bulunduğumuz 

tepenin yanından göğe yükseliyorlar. Gün batımını 

şehirde izlemek için en güzel nokta burası ve biz de 

yanımızdaki onlarca turist ile bu anın keyfini Brezil-

yalıların yerel içkisi olan caipirinhalarımızı yudum-

layarak çıkartıyoruz. Bu esnada yanımıza gelen bir 

Türk ile kısa süre laflıyoruz, kendisi de iki arkadaşı 

ile gezmekte olduğunu ve bir gün önce gece plaj 

partisinden otele dönerken ara sokaktan silah ile 

fırlayan iki çocuğun her şeylerini çaldığını anlatıyor, 

biz de başımıza gelen olayı anlatıp karşılıklı geçmiş 

olsun diyoruz. Güneşi yolcu ettikten ve bir süre de 
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gece manzarası izledikten sonra teleferikle tekrar 

aşağı inerek Botofago’ya geri dönüyoruz ve orada 

bulunan bir pubda geceyi sonlandırıyoruz.

Artık Rio’da sondan bir önceki günümüz ve kah-

valtı sonrası yine şehirde gidilmesi tavsiye edilen 

yerlerden birisi olan Escadaria Selaron yani Sela-

ron Merdivenleri’ne doğru yola çıkıyoruz. Şehrin 

hareketli gece hayatının olduğu Lapa bölgesinde 

bulunan bu sanat eseri, Jorge Selaron isimli Şilili 

bir seramik sanatçısının evinin önündeki merdive-

ni güzelleştirmek için yaptığı seramik çalışmasını 

diğer komşularının da beğenerek kendi evlerinin 

önüne de yaptırmak istemeleri sonrasında, sanat-

çının 23 yıl boyunca sürecek ve 215 basamak ile 

evlerin duvarlarını seramikle kaplaması sonucu bir 

sembol haline gelecek eseri meydana geliyor. 2013 

yılında intihar eden sanatçının eserini görmek için 

her gün binlerce insan bu merdivenlere akın edi-

yor. Öğlen saati ve güneş tam tepede hava da 40 

derece olunca bu simge merdivenler insanı yoran 

bir hale geliyor. Bolca fotoğraf ve video çekiyoruz, 

bu esnada seramiklerin birisinde de Türk bayrağını 

görmek bizi hem şaşırtıyor hem de sevindiriyor.

Merdivenleri kan ter içinde tırmanınca şehrin 

eskiden en tehlikeli bölgesi olan ve polislerin gir-

mekte zorlandığı Santa Teresa bölgesine geçiyo-

ruz. Bu bölge son yıllarda silah ve uyuşturucudan 

temizlenerek sanat galerilerinin,kafe ve pubların 

bulunduğu, ortasından nostaljik bir tramvayın geç-

tiği bohem bir bölge haline dönüşmüş. Sanat gale-

rilerinde resimlerini satan ressamlar ile sohbet edip, 

el yapımı eşyalarını satan sanatkarlardan hediyelik 

eşyalar alarak oldukça uzun bir süre bu bölgede 

oyalanıyoruz. Santa Teresa’yı iyice sindirdikten son-

ra hava aşırı sıcak ve Adana’yı aratmayan bir nem 

olunca kendimizi taksi ile İpanema Plajı’na atıyoruz. 

Plaj tıklım tıklım, güç bela kendimize şemsiye ve 

sandalye buluyoruz. Plajda güneşlenirken yanımız-

da bulunan Brezilyalılar ile sohbet ediyoruz : Türkiye 

hakkında pek bir bilgileri yok. Daha önceki Güney 

Amerika seyahatimizden de tecrübemiz oraların in-

sanlarının dünyanın geri kalanı konusunda oldukça 

zayıf bilgisi olduğu yönünde. Onlarla konuşurken 

ilginç birşey öğreniyoruz, onlar da karnavalda so-

yulmuşlar. Demek ki burasının rutini buymuş diyo-

ruz. Soygun derken bir parantez açmakta fayda var, 
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şehirde görmezden gelinemeyecek bir fakirlik var 

ve bu da suç olarak size dönüyor. Bir kısım okyanus 

kenarında lüks evlerinde yaşarken halkın büyük ço-

ğunluğu çok fakir. Şehirdeki düzgün sayılan Leblon, 

İpanema, Botafago gibi bölgelerdeki apartmanların 

hepsinin giriş kapısının 5 metre dışında dikenli ve 

elektrikli teller ile çevrili yüksek demirler ve güven-

lik sistemleri dikkat çekiyor, çoğunun bahçesinde 

köpekler var ve belli ki burada yaşayan insanlar 

güvenlikleri konusunda oldukça endişeliler. Orada 

kaldığımız süre boyunca 20 milyonun üstünde nü-

fusu olan bir şehirde toplamda 2 ya da 3 tane lüks 

sayılabilecek araç görmemizin sebebinin de bu ol-

duğunu sonradan öğreniyoruz. Lüks araç demek 

direkt olarak hedef olmak demek  ve istisnasız her 

araçta tüm camlar simsiyah film kaplı çünkü ışıklar-

da dururken ya da yavaşça seyrederken aracı dur-

durup soyulduğunuz konusunda taksici bize bilgi 

veriyor. O yüzden akşam hava karardıktan sonra 

hiçbir araç trafik ışıklarına uymuyor ve herkes kont-

rollü geçiş moduna geçiyor. Anlattıklarımdan son-

ra burası nasıl dünya kupası ve olimpiyatları alıyor 

diye sorabilirsiniz, biz de bunu çok merak ediyoruz. 

Anlaşılacağı üzere Rio’ya gidilecekse bizim gibi ken-

di başınıza değil de tur ile gitmekte fayda var, oto-

büsten inip gezilecek yerleri gezip tekrar otobüse 

binmek muhtemelen daha güvenli olacaktır. Bir de 

halkın hiç İngilizce bilmediğini söylemekte de ya-

rar var, benim İspanyolcam,Portekizce ile benzeştiği 

için anlaşmaya yeterli oluyor ama siz siz olun bunu 

İngilizce ile denemeye kalkmayın. Evet güvenlik için 

bir ara parantez açtık konuyu dağıttık, belki şaşırırsı-

nız ama karnaval dönemi Avrupa’dan hiç bekleme-

diğiniz kadar az turist geliyor, kalabalığın %99’u Bre-

zilyalı ve başka şehirlerden karnaval için Rio’ya akın 

etmişler, ne plajda ne lokantalarda yabancı turist 

pek görülmüyor. Kumsaldaki sohbeti bitirip sahil-

de deniz ürünlerinden oluşan bir ziyafet çekiyoruz 

ve üzerine de evimiz için sahilde tablo yapan bir 

ressamdan tablo alıyoruz. Bu esnada orada Güney 

Amerika turu yapan üç Türk ile karşılaşıp ayaküstü 

şehri anlatıp otelimize dönüyoruz.
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• Rio de Janerio

Son günümüzde öğlen havalimanına geçmek zo-

runda olduğumuzdan sabahtan otelimize yakın olan 

Nacional Müzesi’ne gidiyoruz. Ülke tarihinin önemli 

isimleri ile ilgili anılar, fotoğraflar, tabloların bulundu-

ğu bu eski başkanlık sarayı barok mimarisi ile oldukça 

etkileyici ve gezmesi 1.5 saate yakın sürüyor. Müzenin 

bahçesinde de bir botanik park mevcut ve orası da ge-

zilebiliyor. Bu ufak geziden sonra havalimanına doğru 

yola çıkıyoruz, havalimanına giderken bizdeki E-5 tarzı 

bir yol boyunca, yaklaşık 10 km boyunca süren yüksek 

bir duvar dikkatimi çekiyor. Taksiciye sorduğumda 

bu duvarın arka tarafında suç oranı yüksek bir fave-

la bulunduğunu ve insanların trafik sıkıştığında yola 

atlayıp arabaları soyup geri kaçtıkları için devletin bu 

duvarı ördüğünü öğreniyoruz ve nedense şaşırmıyo-

ruz. Uçağımız Rio’dan havalanırken kafamızda değişik 

düşünceler var,ç evremizdekilerin karnavala gidiyoruz 

dediğimizde bize gıpta ettiği fakat hiç mi hiç bekleme-

diğimiz kadar tehlikeli olan bir şehir olan Rio’da başı-

mıza başka bir iş gelmeden dönüyoruz diye sevinmi-

yor değiliz. Tavsiye eder misiniz diyenlere cevabımız, 

daha sakin bir dönemde gitmekte fayda var. Şehrin 

en kalabalık ve tehlikeli dönemi yerel halkın da kabul 

ettiği üzere karnaval dönemi. Bu da değişik bir tecrübe 

oldu, beğendiğimiz şeyler de vardı hakkını yemeyelim. 

Soyulmamış olsak ve güvenlik sorunu olmasa çok 

daha hoşumuza gidebilirdi belki de…

Brezilyalılar Cidade Maravilhosa yani muhteşem 
şehir diyorlar ama tekrar Rio’mu? Emin değiliz...

  GÖRMEDEN DÖNME
•  Kurtarıcı İsa Heykeli

•  Karnaval Geçit Töreni
•  Kesmeşeker Dağı ve Urca
•  Lebnon ve Ipanema Plajları
•  Escadaria Selaron Merdivenleri

  YEMEDEN, İÇMEDEN DÖNME
•  Enfes Brezilya Etlerini Yemeden,
•  Caipirinha ve Cacacha İçmeden,
•  Atıştırmalık Brezilya Lezzetlerinin
    Tadına Bakmadan (Empanada Ccoxinha,
     Cassava, Pastel de Carne, Joelho de Queijo, Salgado vb.)

•  Churrasquinho Yemeden.
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• Faaliyetlerimiz

14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ VE ADANA ECZACI ODASININ
KURULUŞUNUN 60.YILI KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

Eczacılarımızın yoğun ilgisi ve yüksek katılımı ile gerçekleşen 
''60.yılında TEB, Eczacı Odaları ve Eczacı'' konulu panelimize 
panelist olarak TEB Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK,

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Z.Cenap SARIALİOĞLU,

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman GÜNEŞ,

İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay SAYILKAN katıldılar.

Panelin moderatörlüğünü ise Adana Eczacı Odası Başkanı

Ecz. Ersun ÖZKAN yaptı.

Faaliyetlerimiz
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• Faaliyetlerimiz

Adana Eczacı Odasının kuruluşunun 60. Yılına özel bahar  
kahvaltısı Sheraton Adana Oteli’nde gerçekleştirildi.
Eczacılarımızın ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşen   
kahvaltımızda Anneler Günü nedeniyle annelere çiçek dağıtıldı.
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• Faaliyetlerimiz

14 Mayıs 2016
14 Mayıs 2016 Cumartesi günü meslektaşlarımızla birlikte Ata-
türk Parkında Atatürk anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunda 
bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Saat:11.00’de Odamızda 
Eczacılık Günü basın açıklaması yapıldı.

60. YIL BALOSU
Aynı günün akşamı 14 Mayıs Eczacılık Bayramı Gala Gecesinde;

Adana Eczacı Odasında başkanlık ve yöneticilik yapan eczacı-
ların sözleriyle Adana Eczacı Odasını anlatan video gösterisinin 
ardından gecede bulunan ADEO eski başkanları Ecz. Erdoğan 
Çolak, Ecz. Mustafa Türkmen, Ecz. Sedat Türkeş, Ecz. Burhanet-
tin Bulut'a; Meslekte 60 yılını dolduran Ecz. Ayhan Eyin, Ecz. 
Saadettin Bozkurt, Ecz. Türkay Tuğrul, Ecz. Necdet Akçalı, Ecz. 
Orhan Kalağoğlu'na; meslekte 30 yılını dolduran Ecz. Ayfer Ay-
dındağ, Ecz. Berrin Uluözü, Ecz. İrfan Gizer, Ecz. Nalan Demir, 
Ecz. Okay Çelik, Ecz. Meltem Kıvrak’a ADEO Başkanı Ecz. Ersun 
Özkan, Genel Sekreter Ecz. Mürsel Yalbuzdağ, Sayman Üye Ecz. 
Sühendan Toksöz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ecz.Serdar Ünsal 
ve Ecz.Ahmet Gökhan Önal tarafından plaketleri verildi.

Seyhan Huzurevi sakinleri ile  Pozantı İlçemizde keyifli bir  
geziyle birlikte güzel bir gün geçirdik.
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• Faaliyetlerimiz

Etkinliklere katılan meslektaşlarımıza teşekkür ediyor;        
sorunsuz, sağlıklı nice 60 yıllara, nice 14 Mayıslara dilek-
lerimizi yineliyoruz.

18 Mayıs 2016
Odamız Eğitim Komisyonu tarafından “Otoimmun hastalık-
larda Anti-TNF ilaçlarının rolü ve Sağlık Uygulama Tebliği yö-
nünden Anti TNF ilaçları” konulu eğitim düzenlendi. Otoimmun 
hastalıklarda Anti-TNF ilaçlarının rolü konusunun sunumu İç 
Hastalıkları Ramatoloji Uzmanı Dr.Emine ERSÖZLÜ BOZKIRLI ve 
Hastalıkları Ramotoloji Dr.Müge AYDIN TUFAN tarafından, Sağ-
lık Uygulama Tebliği yönünden Anti TNF ilaçları konulu sunum 
ise Odamız SGK-SUT Danışman Eczacılarımız Ecz.Esra BAŞYİĞİT 
ve Ecz. Seda İŞLERER tarafından yapıldı.

17 Mayıs 2016
SGK Adana İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nde 
çalışan meslektaşlarımızla 14 Mayıs Eczacılık Günü münasebe-
tiyle, yemekte buluştuk.

16 Mayıs 2016
Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz.F.Tuğçe DALKIR Ankara’da Türk          
Eczacıları Birliğinde düzenlenen “Akılcı İlaç Kullanımı ve Farma-
kovijilans Komisyonu” toplantısı’na katıldı.

23 Mayıs 2016
Odamız Eğitim Komisyonu tarafından Odamızda “TÜP BEBEK 
UYGULAMALARI VE İNFERTİLİTE” konulu eğitim düzenlendi. 
TÜP BEBEK UYGULAMALARI VE İNFERTİLİTE konusunun sunu-
mu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr.Esra BULGAN 
KILIÇDAĞ tarafından, SUT YÖNÜNDEN İNFERTİLİTE İLAÇLARI ko-
nulu sunum ise Odamız SGK-SUT Danışman Eczacılarımız Ecz.
Esra BAŞYİĞİT ve Ecz. Seda İŞLERER tarafından yapıldı.
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• Faaliyetlerimiz

26-27-28 Mayıs 2016
Yönetim Kurulumuz, Denetleme Kurulumuz, Büyük Kongre 
Delegeleri İzmir Eczacı Odası ev sahipliğinde 26-27-28 2016 
tarihlerinde İzmir’de yapılan Türk Eczacıları Birliği 40.Dönem 
1.Bölgelerarası toplantıya katıldılar.

24 Mayıs 2016
Kamuda çalışan meslektaşlarımızla 14 Mayıs Eczacılık Günü 
münasebetiyle, yemekte buluştuk.
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• Faaliyetlerimiz

02 Haziran 2016
Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak İş Teftişleri, personel 
puantaj defteri ve bulunması zorunlu evraklar, özlük dosyasın-
da bulunması gerekli evraklar ile ilgili bilgilendirme toplantısı 
Odamız Ecz. Ali Aysan Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya 
Odamız Mali Müşaviri Halil Dikilitaş da katıldı.

03 Haziran 2016
Ecz. Nejla YILDIZ Ankara’da Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) 
Komisyonu toplantısına Odamızı temsilen katıldı. Toplantıda 
SUT’da SGK tarafından yapılması düşünülen değişiklikler de-
ğerlendirildi.

08 Haziran 2016
Yönetim Kurulumuz yeni göreve gelen Adana Tabip Odası Yöne-
tim Kurulunu ziyaret etti.

02 Haziran 2016
Oda Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Ankara’da 
Türk Eczacıları Birliği tarafından düzenlenen Genel Sekreterler 
Toplantısına katıldı. Toplantıda; Bölge Eczacı Odaları Genel 
Sekreterlerinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren ko-
nular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
03 Haziran 2016
Oda Saymanımız Ecz. Sühendan TOKSÖZ Ankara’da Türk Ecza-
cıları Birliği’nin tarafından düzenlenen Saymanlar Toplantısına 
katıldı. Toplantıda; Bölge Eczacı Odaları Saymanlarının görev, 
yetki ve sorumluluk alanlarına giren konular hakkında değer-
lendirmelerde bulunuldu.

08 Haziran 2016
Maddi imkansızlıklar içerisinde olan ailelerin temel bebek ve 
anne ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Türk Kızılayı Adana Şu-
besi tarafından başlatılan “SEVGİ BOHÇASI” projesine Adana 
Eczacı Odası ve Güney Ecza Kooperatifi destek olarak bebek hij-
yen ürünleriyle birlikte emzik, biberon ve çocuk bezi gibi bebek 
temel ihtiyaçlarından oluşan yaklaşık 200 koli ürün Türk Kızılay’ı 
Adana Şubesine teslim edildi. Bu desteğe istinaden Türk Kızılayı 
Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı tarafından Odamıza ve 
Güney Ecza Kooperatifine teşekkür belgesi takdim edildi.
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• Faaliyetlerimiz

09 Haziran 2016
Yönetim Kurulumuz Kozan İlçesindeki Meslektaşlarımız ile Tem-
silcilikte toplantı yaptı. Toplantıda; Çalışma Bakanlığı İş Teftiş-
leri konusunda bilgilendirme yapıldı.

11 Haziran 2016
Oda Başkanımız Ecz. Ersun 
ÖZKAN Güney Ecza Koope-
ratifi’nin Seçimli Olağan Ge-
nel Kuruluna katıldı. “Sevgi 
Bohçası Projesi” ne yapılan 
katkıdan dolayı Türk Kızılayı 
Adana Şubesi tarafından ve-
rilen teşekkür belgesi Güney 
Ecza Kooperatifi Başkanı Ecz.
Tarkan BİR’e Oda Başkanımız 
tarafından takdim edildi.
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• Faaliyetlerimiz

16 Haziran 2016
Meslektaşlarımızla Paintball etkinliğinde bir araya geldik. Mes-
lektaşlarımızla keyifli saatler geçirdik.

20 Haziran 2016
Adana Eczacı Odası ve Halk Sağlığı İşbirliğinde imzalanan protoko-
le istinaden; Genel Sekreterimiz Ecz.Ö.Mürsel YALBUZDAĞ ve Yöne-
tim Kurulu Üyemiz Ecz. Zuhal Seher DEMİR Halk Sağlığı Müdürlüğü 
Kanser Şube Müdürü Dr.Bahadır COŞKUN Ceyhan İlçemizde  “Gai-
tada Gizli Kan Testi Taraması Projesinde” eğitimini yaptılar.

16 Haziran 2016
Halk Sağlığı Müdürü Dr.Kadir Çağlar ÇATAK Odamızı ziyaret etti. 
Ziyarette; Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Odamız arasında 
imzalanması düşünülen protokol neticesinde eczanelerimizde 
50-70 yaş arası, son iki senede gaitada gizli kan testi yapma-
mış hastalara kitin verilerde kullanımının ve nasıl yapılacağının 
anlatılarak hasta bilgilerinin kayıt altına alınması ve test ya-
pıldıktan sonra test sonucunun Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bil-
dirilmesi konusunda eğitimler düzenlenmesi konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu.

15 Haziran 2016
Yönetim Kurulumuz Ceyhan İlçesindeki Meslektaşlarımız ile 
Temsilcilikte toplantı yaptı. Toplantıda; Çalışma Bakanlığı İş 
Teftişleri konusunda bilgilendirme yapıldı.
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• Faaliyetlerimiz

23 Haziran 2016
Adana Eczacı Odası ve Halk Sağlığı İşbirliğinde imzalanan pro-
tokole istinaden; Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ecz. Zuhal Seher 
DEMİR ve Ecz.M.Muzaffer NECEF, Halk Sağlığı Müdürlüğü Kan-
ser Şube Müdürü Dr.Bahadır COŞKUN Pozantı İlçemizde  “Gaita-
da Gizli Kan Testi Taraması Projesinde” eğitimini yaptılar.

21 Haziran 2016
Adana Eczacı Odası ve Halk Sağlığı İşbirliğinde imzalanan pro-
tokole istinaden; Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ecz. Zuhal Seher 
DEMİR ve Ecz.M.Muzaffer NECEF, Halk Sağlığı Müdürlüğü Kan-
ser Şube Müdürü Dr.Bahadır COŞKUN Pozantı İlçemizde  “Gaita-
da Gizli Kan Testi Taraması Projesinde” eğitimini yaptılar.

22 Haziran 2016
Adana Eczacı Odası ve Halk Sağlığı İşbirliğinde imzalanan pro-
tokole istinaden; Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ecz. Zuhal Seher 
DEMİR ve Ecz.M.Muzaffer NECEF, Halk Sağlığı Müdürlüğü Kan-
ser Şube Müdürü Dr.Bahadır COŞKUN Kozan İlçemizde  “Gaitada 
Gizli Kan Testi Taraması Projesinde” eğitimini yaptılar.

21 Haziran 2016
Oda Başkanımız Ecz.Ersun ÖZKAN Ankara’da “SGK Protokol re-
vizyon çalışmaları çerçevesinde” SGK Yetkilileri ile yapılan top-
lantıya katıldı.

20 Haziran 2016
Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu, Adana İl Sağlık Müdürlüğü 
Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürü Ecz.Yüksel COŞKUN; Çev-
re ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz ile bir araya gelerek, 
Eczanelerde bulunan miadı (tarihi) geçmiş ilaçları toplayarak 
sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi ile ilgili görüşme yaptılar.
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26 Haziran 2016
Adana Eczacı Odası, Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve  Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü ile ortak yürütülen proje sonucunda;  
Eczanelerimizden 75 kg miadı dolmuş psikotrop – uyuşturucu 
ve 2385 kg miadı dolmuş ilaç  toplanarak 24.06.2016 tarihinde 
ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG firmasına gönderilmiş 
yasa ve yönetmeliklere uygun olarak imhası sağlanmıştır.

27 Haziran 2016
Genel Sekreterimiz Ecz.Ö.Mürsel YALBUZDAĞ ve Saymanımız 
Ecz.Sühendan TOKSÖZ; Ankara’da Katledilen dört eczacı için, 
Türk Eczacıları Birliği ve 54 Eczacı Odasının bulunduğu eczacıla-
rımızın vuruldukları yere karanfiller bıraktılar. Hiç bir güvenlik 
önlemi almayarak göz göre göre meslektaşlarımızı ölüme terk 
eden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği önüne ise 
siyah çelenk bıraktılar.

02 Temmuz 2016
Adana Eczacı Odası ve Halk Sağlığı İşbirliğinde imzalanan pro-
tokole istinaden; Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Şube Müdürü 
Dr.Bahadır COŞKUN Merkez İlçelerimizde bulunan meslektaşla-
rımıza ( Seyhan, Çukurova, Yüreğir, sarıçam)  “Gaitada Gizli Kan 
Testi Taraması Projesinde” eğitim verdi.

11-15 Temmuz 2016
11-15 Temmuz tarihlerinde Odamız Akademi Salonunda KOS-
GEB “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” nin 2.Etabı  gerçekleş-
tirildi. Eğitime hiç eczane açmamış, yeni mezun ya da mezun 
olacak meslektaşlarımız katıldı. 
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• Faaliyetlerimiz

19 Ağustos 2016
Oda Başkanımız Ecz.Ersun ÖZKAN; Türk Eczacıları Birliği 40.Dö-
nem Merkez Heyeti Dördüncü Başkanlar Danışma Kurulu Top-
lantısına katıldı.

10 Ağustos 2016
Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Nuran 
ÖĞÜLENER Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Ziyarette ; bu sene 
öğrenci almaya başlayacak olan Eczacılık Fakültesi ile ilgili gö-
rüşme yapıldı.

8-11 Ağustos 2016
8-11 Ağustos 2016 tarihlerinde Odamız Akademi Salonunda 
KOSGEB “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” nin 3.Etabı  gerçek-
leştirildi. Eğitime hiç eczane açmamış, yeni mezun ya da mezun 
olacak meslektaşlarımız katıldı. 

11 Ağustos 2016
Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz.M.Muzaffer NECEF; Milli Eğitim 
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 
farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki kişilerin sosyo-kültürel geli-
şimlerini ve istihdam edilebilirliklerini sağlamak amacıyla, bil-
gi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini 
arttırmak ve sonucunda öğrenen bireyden, öğrenen topluma ve 
öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmek vizyo-
nundan hareketle “ ÖĞRENME ŞENLİKLERİ” uygulaması ile ilgili 
değerlendirme ve hazırlık toplantısına katıldı.
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