Hakikaten karanlık çağlarda yaşıyorum!
İçten sözler anlamsız.
Kırışmamış bir alın,
taştan bir kalbe delalet.
Her kim gülüyorsa
almamış demek henüz korkunç haberleri
Ah, ne biçim bir çağdır bu!
Ağaçlardan bahsetmek adeta suç
Haksızlığa sessiz kalındığı için!
Bertolt Brecht

Ecz. Mahmut SERT
Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı
Kış geliyor. Dünyanın bahara dönmesi epey
zaman alacak gibi görünüyor. Gelmesini istediğimiz sadece bir mevsim değil elbette.
Şöyle içimizi ısıtacak, bilimden, sanattan,
iyiden, güzelden yana aydınlık bir bahar özlemi içimizdeki… Bertolt Brecht’in dizelerinde dile getirdiği gibi yeryüzünde bize biçilen
zamanın ‘karanlık çağlara’ denk gelmiş olması bu özlemi hep canlı tutuyor.
Kuşağımız, yeterince şiddet, doğa yıkımı, savaş, ırkçılık, yoksulluk görmüşken tek eksiğimiz bir pandemi idi, onu da gördük. Onu da
deneyimledik. Ekonomiye, doğaya, tüketim
alışkanlıklarımıza, sosyal ilişkilerimize, çalışma kültürümüze yeni bir gözle bakmamızı
dayatan salgın, tüm ciddiyetiyle hayatımızda
yer alıyor. Yeterli ve doğru önlemleri almamak; insan ve sağlık odaklı değil, ekonomiyi
gözeterek adım atmak; ilgili meslek kuruluşlarını karar mekanizmalarının dışında
bırakmak maalesef ki salgını ağırlaştıran
önemli bileşenler oldular. Sağlık verilerinin şeffaf bir şekilde paylaşılmaması, vaka
sayısı ile hasta sayısının ayrı tanımlanması,
yıllar sonra ülkemizde kaç kişinin Covid-19
pandemisinden hayatını kaybettiğini bilemeyecek olmak da sürecin konuşulmaya değer
başka yönleri oldu.
Tam da burada beyaz önlüklerimiz ve bilgi
birikimimiz ile pandemiye karşı savaşırken, meslek örgütlerimize yapılmak istenen
müdahaleyi hatırlatmak isteriz. Meslek birlikleri siyasal akım ve düşüncelerin güncel
çıkarlarına göre düzenlenemeyecek kadar
toplum için önemli bir konudur. Meslek birliklerinin korunması, bu meslekten etkilenen, faydalanan her bir insanın çıkarlarının
korunması anlamına gelir. Bu da siyasetin
çok üstünde bir durumdur. Meslek birlikleri, meslek etiğinin korunması, insan ve
doğadan yana tavırlar alınması için kırmızı
çizgilerdir. Hem bizim kuşağımız hem de gelecek kuşaklar için bunu korumak önemli bir
sorumluluktur.

Gündemimizi oluşturan ve üzerinde durduğumuz, duracağımız önemli konulardan biri
de eczane dışı ilaç satışı olacaktır. Zaman
zaman gündeme getirilip tepkilerle geri
çektirilen bu konu, ısrarla karşımıza çıkıyor.
Her zaman ve her yerde söylemeye devam
edeceğiz. İlacın ve sağlığa ilişkin ürünlerin
tek güvenilir adresi ECZANELERDİR. Eczacılık mesleği, binlerce yılın bilgi birikimidir.
Market ya da internetten ilaç satışı ise sadece ticarettir. İlaç ticareti, bilimin ışığı ile
değil, cehaletin karanlığı ile yapılır ve insana
zarar verir. Sürekli hatırlatacak, mesleğimize sahip çıkacağız!
Kışın gelmesiyle grip aşılarının tedariğinde
ve uygulanmasında yaşanan sorunlar da beraberinde geldi. Ülkemizde 7.5 milyon 65 yaş
üzeri vatandaşımız bulunduğunu ve gelen
aşının 2 milyonu bile bulmadığını düşünürsek sayının ne kadar yetersiz kaldığını görebiliriz. Bu durum, yerli aşı üretiminin ne
kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya
çıkardı. Biz eczacılar olarak bu konuda üstümüze düşen görevi yerine getireceğimizi
daha önce de defalarca belirttik.

Değerli meslektaşlarım,
TEB’in 42. Dönem Bölgeler Arası Toplantısına katılarak Eczacı Odalarımızın daha etkin,
sorunlarımız karşısında daha çözümcü olması için gerekli gördüğümüz konu başlıklarını paylaştık, görüş alışverişinde bulunduk.
Diyarbakır Eczacı Odası olarak meslek birliğimizin kapsayıcı, tüm sorunlar karşısında
çözümcü, her adımında şeffaf, hızlı ve pratik
ilerleyen, demokratik ve adil bir çatı olması
anlayışı ile çalışmaya devam ediyoruz. Katılımınızı, görüş ve önerilerinizi önemsiyor ve
bekliyoruz. Sözün gerçek anlamıyla, BİRLİKTEYSEK GÜÇLÜYÜZ. Bireysel değil kolektif davranırsak, haklarımızı koruyabiliriz.
Birbirinden renkli konuların yer aldığı dergimizi keyifle okumanızı dilerim…
Güneşli, güzel günleriniz olsun…
TEMMUZ • AĞUSTOS • EYLÜL 2020

1

ECZACILIK UYGULAMASINDA
06 YARDIMCI
İZLENEN YÖNTEM VE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Ecz. Sertaç YALÇI

ÇAĞINDA SAĞLIK VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI:
07 PANDEMİLER
DERSLER, YÖNELİMLER, İHTİYAÇLAR ATÖLYESİ
Ecz. Helin GÜNEŞ

İÇİNDEKİLER

BİRLİKLERİ YASALARI HAKKINDA
10 MESLEK
ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER VE OLASI SONUÇLARI
Ecz. Azize TULAN

OLMAK AYRICALIKTIR”.
12 “DİYARBAKIRLI
DİYARBAKIRLI YAZAR ECZ. BERAT BERAN İLE RÖPORTAJ
| YENİ AŞIDAN NE KADAR UZAĞIZ
14 COVID-19
Dr. Hakan S. Örer | Bilim Akademisi Üyesi
İLE MÜDADELEDE
20 COVID-19
D, C VİTAMİNLERİ İLE ÇİNKONUN YERİ VE ÖNEMİ
Ecz. Yusuf İLHAN

TEDAVİSİNDE ETKİLİ TOPİKAL YENİ TAŞIYICI SİSTEMLER
23 AKNE
Arş. Gör. Ecz. Bülent SAMANCI
TEDAVİSİNDE REZORSİN SALİSİLİK ASİT ÇÖZELTİSİ
27 AKNE
Ecz. Bengü ÖZGEN
SAĞLIĞI VE DİYET
28 BAĞIRSAK
Dilşah KAÇAR Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni
GELEN DE AĞLAR GİDEN DE AĞLAR
30 DİYARBEKİR’E
Birsen İNAL
TIBBIN (NATUROPATHY) DOĞUŞU
32 DOĞAL
Sergen SUCU | Doğal Tıp Uygulayıcısı
AĞIZ SAĞLIĞINI NASIL ETKİLER?
34 HAMİLELİK
Yrd. Doç. Bülent Kadir TARTUK | Protez Uzmanı
| FAKTÖR 8 İÇERENLER
36 4.2.27.A-FAKTÖRLER
Ecz. Mustafa VARSAK
VE İZLEME ÖNERİLERİ
38 OKUMA
Ecz. Zeynep TOPRAK

40 PSİKODRAMA
Dr. Ceylan ERGÜL | Psikiyatri Uzmanı,
Psikodrama Yardımcı Yöneticisi

İKTİDARI
45 GÜLMENİN
Ecz. Özgür TANIŞ
TARİFLERİ
46 YEMEK
Gözde BALBAY
GİBİ
47 ŞİİR:
Ecz. Azize TULAN

48 BASINDA ODAMIZ
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MARKET VE İNTERNETTEN İLAÇ SATIŞI

İNSAN SAĞLIĞINI
TEHDİT EDİYOR
İlaç, herhangi bir market ürünü değildir. Satışı ve kullanım
önerisi, bilgi birikimi ve eczacı danışmanlığı gerektirir.
Covid-19 döneminde daha yoğun olmak üzere insanların ‘bağışıklık güçlendirme ve takviye vitamin alma’ isteğini de kullanarak internetten ilaç satışı yapılmaktadır. Ayrıca büyük bir market
markasının market içinde, eczane tasarımına benzeterek reyonlarında vitamin, takviye gıda ürünü satışına başladığını görüyoruz. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de giderek büyüyen eczane dışı ilaç satışı, halk sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturmaya,
sonu ölümle biten zararlar vermeye devam ediyor.

ECZACILIK MESLEĞİ binlerce yılın bilgi birikimidir
MARKETTEN İLAÇ SATIŞI ise sadece ticaretttir
İlaç esas itibari ile kimyasal bir maddedir. Ancak kullanıldığı yer
canlı organizmadır. Bu bakımdan eczacılık, kimya bilimleri ile biyolojik bilimlerin kesiştiği bir alanda yer alan, multidisipliner bir
meslektir. Eğitimi uzun yıllar sürer. Meslek içi eğitimlerle zenginleşir. Tüm bu mesleki birikim, tedavi sürecinin doğru sonuçlanması için altın kural olan ilacın doğru şekilde, doğru dozda, doğru
zamanda kullanımını halka taşımak içindir.
İlaç, herhangi bir market ürünü değildir. Satışı ve kullanım önerisi, bilgi birikimi ve eczacı danışmanlığı gerektirir. Doktor, Eczacı
gibi sağlık profesyonellerini ilaç satışının dışında bırakır, buna sadece ticaret gözüyle bakarsanız, market rafından kendi kararı ile
ilaç alan insanın sağlığını tehlikeye atmış olursunuz.

İlaç ve sağlığa ilişkin tüm ürünler
eczaneden alınmalıdır
Eczaneden satılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı’nın denetimi altındadır ve İlaç Takip Sistemi’ne kayıtlıdır, dolayısıyla sahte olması ya
da kişiye zarar vermesi mümkün değildir. Gerek ilaçlar gerek farmasötik formdaki bitkisel ilaçlar ve gıda takviyeleri sadece eczacı inisiyatifinde ve danışmanlığında halka ulaştırılmalıdır.

Sonuç olarak;
w İnternetten yapılan ilaç satışları takip edilmeli, tespit edildiği
takdirde ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.
w Market eczacılığı bir an önce yasaklanmalı, ilaçların eczaneden
alınması gerektiği belirtilmelidir.
w Bitkisel ilaçlar ve gıda takviyeleri, sadece eczacı danışmanlığında halka ulaştırılmalıdır.
w Söz konusu ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmalıdır.
w Vatandaşlarımız internetten yapılan ilaç satışlarına itibar etmemeli, sağlıkları için ilacı eczaneden almalıdırlar.

TEB 11. BÖLGE
DİYARBAKIR ECZACI
ODASI YAYINI

Yıl: 1, Sayı: 3
Üç ayda bir yayınlanır.
Sahibi
Ecz. Mahmut SERT
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ecz. Sertaç YALÇI
Genel Yayın Yönetmeni
Ecz. Azize TULAN
Yayın Danışmanı
Ecz. Yusuf KÜRKÇÜOĞLU
Yayın Kurulu
Ecz. Aylin KIZIL
Ecz. Ofelya GEDİK
Ecz. Orhan ALİCİ
Ecz. Sadık SANA
Ecz. Yusuf İLHAN
Ecz. Yücel DEMİRAĞ
Grafik Tasarım
Sevinç ADIYAMAN
Yönetim Yeri
Bağcılar Mah. Amid Cad. 1097. Sok.
Bağlar | Diyarbakır
Tel: 0412 252 10 18
Baskı
İhlas Gazetecilik A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
İhlas Plaza No: 11 Yenibosna
Bahçelievler | İstanbul
Tel: 0212 454 30 00

Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu
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Ecz. Azize TULAN

Herkese Merhabalar,

“Hades’in Unutuş Irmağı’nın soğuk sularında hatırlayacağız,
Dünyanın bizim için bin cennete bedel olduğunu.”

Yaklaşık dokuz aydır bu mecradan sizlere ulaşmaya,
sizlerle diyalog halinde olmaya devam etmeye çabalamaktayız. Elbette ki yola çıktığımız günlerde bugünlerin böyle yaşanabileceğini tahmin bile edememiştik.
Covid-19’un neden olduğu ya da görünür hale getirdiği
“kötülük/felaket” sorunsalının bizlerde yarattığı karamsarlık ve yalnızlık duygusu gün geçtikçe katmanlaşarak
içinden çıkılmaz bir hale gelmektedir. Zor zamanlardan
geçiyoruz ve bu süreç uzayacağa da benziyor. Süreç uzadıkça doğal olarak korku, umutsuzluk ve karamsarlık
hali de artan şiddette devam etmektedir ve bizleri esir
almaktadır. Peki, bu esaret durumun yarattığı -birbirine
sıkı sıkıya bağlı ve oldukça güçlü zincirleri olan- distopik senaryolar karşısında ne yapmalı, nasıl yaşamalıyız?
Sorumluluk talep eden ve makro ölçekteki bu soruya
aynı etkide tek bir cevap vermek pek mümkün değildir.
Lakin bizleri yanıta giden yollara çıkaracak güçteki iki
çağrıdan söz etmek mümkün gibi görünmektedir. Bizi
birbirimize kenetleyerek bu kötümser tabloda çatlaklar
oluşturma potansiyeli taşıyan iki imkâna değinmek istiyorum: “Umut” ve “Dostluk”.
Kendi çağıyla ilgili umutsuzluğu ve yılgınlığı eleştiren
Antonio Gramsci 19 Aralık 1929’da hapishaneden kardeşi Carlo’ya yazdığı bir mektupta, yaşam karşısındaki
kaygısını ve tutumunu “Akıl açısından kötümser, irade
açısından iyimserim.” cümlesiyle ifade etmiştir. Aynı
mektupta Gramsci şöyle der: “Tüm irademi harekete
geçirebilmek ve engelleri yıkabilmek için her durumda,
en kötü hipotezi düşünürüm.”(1) Benzer kaygı diğer pek
çok düşünür gibi hayatı boyunca Adorno’nun da peşini
bırakmamıştır. Sakatlanmış Yaşamdan Yansımalar’da
(Minima Moralia’da) zor zamanlarda yaşamak meselesiyle ilgili “Yanlış hayat, doğru yaşanmaz.” aforizmasıyla
aslında daha iyi/adil bir yaşamın olanaklılığını sorgulamıştır ve aramıştır.(2) Sanatta ve felsefede bu tartışmaları genişletmek, etraflıca düşünmek epey bir zaman
sürmüştür ve sürmektedir. Bugün burada bütün bu tartışmalara yer vermek olanaksızdır. Fakat en azından bu
tartışmalar ışığında kendi hayatlarımız ve yaşadığımız
dönemlerin koşullarını değerlendirirken -kendimizi yalnız hissetmememiz ve de insanca yaşamak ve yaşatmak
seçeneğimizin olduğunu hatırlamamız gayesiyle- bu
çağrılara kulak vermemizin ehemmiyetini vurgulamak
gerekmektedir. Kendi hayatlarımıza bakmalı, yaşam
denen olgunun üzerine yeniden düşünmeli, bir arada
olmamızın imkânlarını aralıksız bir şekilde yeniden tartışmalıyız/tartışma zemini açmalıyız. Bunu yapmaya çalışırken de temkinli olmayı elden bırakmamalı, kendi te-
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Osip Mandelstam, 1918.

killiğimizi dışlamadan-motivasyon alanlarımızı koruyup
kollayarak- yaşam mücadelemizi devam ettirmeliyiz.
Bu mücadelede iki imkândan ‘Umut ve Dostluk’tan söz
etmiştim, ama hangi Umut, hangi Dostluk? Ben bu kavramlara hareket niteliği kazandıracak birer ön koşul
ekleyerek cevap vermek taraftarıyım: “eylem-umut” ve
de “etik-dostluk”. İnsanları realiteden kopararak hülyalara sürükleyen -gündüz düşleri niteliği taşıyan- pasif
bir bekleyiş olan umut değil kastettiğim, tam da Ersnt
Bloch’un işaret ettiği biçimde etken bir eylem biçimi
olarak, umuttur. “Henüz - gerçekleşmemiş” olan, her
an gerçekleşme potansiyelini taşıyan ütopyalara dair
harekete geçiren bir umut. Bir tercih ve eylem biçimi
olarak umuttur. Kötülüğü gören, ona dair gerçekçi yaklaşımı benimseyen, felaket karşısında çaresizce hayrete
düşmemizi engelleyen, akıl ile iradeyi müzakereye sokan bir umut. Ben’i dışlamayan lakin Biz’i de dayatan bir
umuttur, “eylem-umut”.
Peki, Biz derken nasıl bir Biz? Biz’i bir ilişki biçimi olarak düşünürsek soruya kısmi bir cevap olarak “dostluk” pratiğini öne sürüyorum, keza yine bir ön koşul ile
“etik-dostluk” diyerek. Dostlar dünyaları paylaşır ve onların birlikte-yaratılmasına yardım eder. Bunu kendi özgürlük (Freedom -özgürlük- ile friendship –dostluk- kelimelerinin ortak kökenden geldiğini belirtmekte fayda
var.) alanını coşkuyla, bilgece ve temkinle kucaklayarak
yaparlar. (3) Bununla birlikte etik alanını “dünyaya gösterilen özen” (4) şiarını gözeterek sorumluluk temelinde
kuran, sınırları zorlayan, ama ortak güven alanını tahrip etmeyen, hayal gücü ile canlı deneyim, düşünme ile
eylem arasındaki dolambaçlı ama dürüst bir yol olarak
inşa ederler. Etkileşimli optiği –çift yönlü bakışı- şart
koşan bir etik oluş biçimi olarak dostluk ve pratiği olumlayan faal bir umut talebi ile karşınıza tekrar çıkabilmenin mutluluğunu taşıdığımı belirtmek isterim. Anlayış,
diyalog ve dayanışma temennilerimle.
Umutla, dostlukla ve de şüphesiz ki sağlıcakla kalın.
Saygı ve Sevgilerimle.
(1) Esin İleri, “Biz başka âlem isteriz: Umut, iyimserlik ve ütopya”,
https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2020/04/22/biz-baska-alem-isteriz-umut-iyimserlik-ve-utopya
(2) Theodor W. Adorno, Minima Moralia, (İstanbul, Metis Yayınları: 1998)
(3) Svetlana Bolm, Başka Bir Özgürlük, Çev. Cemal Yardımcı, (İstanbul,
Metis Yayınları: 2014)
(4) Özen ile etiği (sorumluluk ve yargı da dâhil) yan yana düşünmemi
sağlayan Hannah Arendt’e bir teşekkürden çok daha fazlasını borç
bilirim.

2020 YILI OLAĞAN MALİ
GENEL KURULUMUZU
GERÇEKLEŞTİRDİK
Pandemi koşullarından dolayı sosyal mesafe ve hijyen
kuralları ile gerçekleştirdiğimiz Genel Kurul’a eczacılar ve Oda yöneticileri katıldı.

runlar karşısında çözümcü, her adımında şeffaf, hızlı
ve pratik ilerleyen, demokratik ve adil bir çatı olması
anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Covid-19 pandemisinde hayatını kaybeden eczacılar ve
tüm sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşu
ile başlayan Genel Kurul, Oda Başkanı Ecz. Mahmut
SERT’in konuşması ile devam etti. Konuşmasında pandemi sürecine değinen Ecz. Mahmut SERT, bu zorlu
koşullar altında toplum sağlığı için çalışan meslektaşlarına teşekkür etti. Yakın zamanda kaybettikleri
deneyimli, uzun yıllardır eczacılık yapan Ecz. Emine
Akyıldız’ı ve genç eczane teknikeri Rıdvan Dolan’ı andı.
Görevi devraldıktan itibaren yürüttükleri çalışmaları
anlatan SERT, “meslek birliğimizin kapsayıcı, tüm so-

Diyarbakır Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Helin
GÜNEŞ, bir yıllık faaliyetlerini anlatan konuşmasını
yaptı. Arkalarında bıraktıkları bir yılı yoğun bir emekle
geçirdiklerini belirten GÜNEŞ, meslektaşlarının mesleki çıkarlarını ve itibarlarını korumaya devam edeceklerini, toplum sağlığı için çalışacaklarını ifade etti.
Diyarbakır Eczacı Odası Sayman’ı Ecz. Halim AŞAN, bir
yıllık süre içinde Odanın gelir ve giderlerini anlattı. Bir
yıl içerisinde Oda gelirlerini arttırarak gelir gider arasındaki olumlu farkı büyüttüklerini ifade etti.

ECZANE TABELALARINDAN
İLAN REKLAM VERGİSİ ALINMAYACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Oda
avukatımızın başvuruları ve yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda vardığımız
mutabakat gereği, eczanelerin dış cephesine asılan “E” logolu ışıklı tabelalardan
ve vitrinlere asılan ve bilgilendirme amacı
taşıyan ilanlardan İlan ve Reklam Vergisi
alınmayacak.
Tabelaların vergiden muaf olabilmesi için
mevzuat dahilinde olması gerekiyor. Bunun için tabelaların TEB tarafından belirtilen renk, büyüklük ve yükseklik
standartlarına uyması şartı aranıyor. Ayrıca tabelalar, eczane parsel
sınırları içinde kalmalı, haksız rekabet oluşturacak ek totem, tabela
gibi ürünler kullanılmamalıdır.
Bu kurallara tabi olmayan diğer ışıklı ve
ışıksız ilan ve tabelalardan İlan Reklam
Vergisi alınmaya devam edilecektir.
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YARDIMCI ECZACILIK
UYGULAMASINDA
İZLENEN YÖNTEM
VE YAPILAN
ÇALIŞMALAR

Ecz. Sertaç YALÇI

Yeni mezun eczacıların yaşadığı en büyük kaygı, yardımcı eczacılık süreçlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları ve de bu süreci tamamlayabilecek eczane bulmalarıdır. 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak, bu sürece katkıda bulunmak amacıyla 2. Başkan Ecz.
Sertaç YALÇI koordinatörlüğünde 24 Haziran 2020 tarihinde gönüllü bir
ekip oluşturuldu. Bu ekipte; Ecz. Mehmet ÜRÜK, Ecz. Yusuf İLHAN, Ecz.
Sadık SANA, Ecz. Ferhat ÇİĞDEM, Ecz. Elif ÖZKAYA, Ecz. Sevgi SÜVARİĞİL, Ecz. Mustafa BOZBOĞA, Ecz. Süleyman Sait YILMAZ ve Ecz. Burak
MASLAK yer aldı. Oluşturulan ekip henüz yardımcı eczacı çalıştırma
ciro kriteri resmi olarak açıklanmadan önce toplantılara başladı ve ekip
süreç başında haftada 1 defa toplantı kararı aldı.

Türk Eczacıları Birliği, yardımcı
eczacılık konusandaki gayretlerimiz ve başarılarımızdan dolayı
teşekkürlerini ilettiler. 11. Bölge
Diyarbakır Eczacı Odası olarak
yeni mezun eczacılara yardımcı
olabilmenin haklı sevincini ve
gururunu yaşamaktayız. 11. Bölge
Diyarbakır Eczacı Odası yönetim
kurulu adına bu çalışmalarda
emeği geçen herkese
teşekkürlerimizi sunarız.
6

11. Bölge DİYARBAKIR ECZACI ODASI

Bir önceki yıl yardımcı eczacı çalıştıran eczaneler göz önünde bulundurularak tahmini olarak yardımcı eczacı çalıştırabilecek eczaneler için
liste oluşturuldu. Ayrıca bu liste dışında gönüllü olarak yardımcı eczacı
çalıştırılabilecek eczane listesi de belirlendi. Yardımcı eczacılık ile ilgili
süreçte yapılacak işlemler ve izlenecek yol için de (KOSGEB, İŞ-KUR,
ECZACI ODASI, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) broşürler basıldı. Bu broşürler hem yeni mezun eczacı arkadaşlarımıza dağıtıldı hem de sosyal
medyada paylaşıldı. Yeni mezun olup oda kaydını yapan tüm eczacılar
için whatsapp grubu oluşturularak her yeni kayıt yapan eczacı bu gruba
eklendi. Süreç ile ilgili gelişmeler, bilgilendirmeler bu gruptan yapıldı
ve tüm bu çalışmalar görev dağılımı yapılarak gerçekleştirildi. Eczacılarımızın eczanelere yönlendirilmeleri oda kayıt numarası göz önünde
bulundurularak yapıldı. Başta eczacı odamızın bu çalışmaları ve kendi
çabalarıyla yardımcı eczacı olarak çalışabilecekleri eczaneleri bulan
yeni mezun eczacılar ile birlikte toplamda 50’nin üzerinde yeni mezun
eczacının eczanelere yerleştirilmesi sağlandı.
Ekibin aktif çalışması gerek duyuldukça devam etmektedir. Gönüllülük
esasına dayalı bu süreçte yoğun çaba harcayan ekibimizin çalışmalarının sonucu Türk Eczacıları Birliğinin de dikkatini çekmiş olup, süreç ile
ilgili gayretlerimiz ve başarılarımızdan dolayı teşekkürlerini ilettiler. 11.
Bölge Diyarbakır Eczacı Odası olarak yeni mezun eczacılara yardımcı
olabilmenin haklı sevincini ve gururunu yaşamaktayız. 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası yönetim kurulu adına bu çalışmalarda emeği geçen
herkese teşekkürlerimizi sunarız.

Pandemiler Çağında

SAĞLIK ve
SAĞLIK
ÇALIŞANLARI
AÇLAR
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DERSLER, YÖ

ATÖLYESİ

Türk Eczacılar Birliği Bünyesinde gerçekleştirilen “Pandemiler Çağında Sağlık ve
Sağlık Çalışanları: Dersler, Yönelimler, İhtiyaçlar” konulu atölye çalışmasına 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Genel Sekreter makamıyla tarafımca katılım sağlandı. Söz konusu atölyede pandemi yönetimindeki genel sorunlar, eczacıların yaşadığı sorunlar, Eczacı
Odalarının yaşadığı sorunlar, katılımcılar tarafından kendi bölgelerinde yaşadıkları sorunlar
tartışıldı ve bu sorunlar derlendi. Atölyenin ardından derlenen sorunları gidermek için ne
şekilde çözümler sunulabileceği, neler önerilebileceği tartışılarak sonuç raporu oluşturuldu. Rapor, Türk Eczacılar Birliği 42.Dönem 1. Bölgeler Arası Toplantıda sunuldu. Raporun
içeriği maddeler halinde aşağıda yer almaktadır.

SONUÇ RAPORU
GENEL SORUNLAR:
Ecz. Helin GÜNEŞ
Diyarbakır Eczacı Odası
Genel Sekreteri

w Bilinmeyenden duyulan korku ve buna bağlı panik ortamı,
w Çin’in vakaları geç bildirmesi,
w Ekonomik destek olmaması, teşviklerin az olması,
w Rakamların güvenilir olmaması,
w Seyahat ve ulaştırma kısıtlamalarının gecikmesi ve erken sonlandırılması,
w Sınır kapılarının geç kapatılmış olması ya da kontrolsüz devam ettirilmesi,
w Bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının eksik yapılması,
w Sosyal medya ve basında bilgi kirliliği,
w Yüz kızartıcı bir hastalık olarak görülmesi, gizlenmesi gerektiğinin düşünülmesi, insanların dışlanması,
w TV ve gazetelerde reklam amaçlı içerikler nedeniyle gereksiz ilaç kullanımı,
w Maske ve dezenfektanda fırsatçıların kalitesiz ve pahalı üretim yapması,
denetim yapılmaması,
w Sağlık okuryazarlığının düşük olması nedeniyle tedbirlere uyulmaması,
tespit edilen sorunları oluşturmaktadır.
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ECZACI ODALARININ SORUNLARI
w Afet/pandemi planının olmaması,
w Eczacıların, Eczacı Odalarına karşı yer yer saldırganlaşan tutumları,
w Hıfzısıhha kurullarında Eczacı Odasına söz hakkı tanınmaması,
w Bazı Odaların İl Pandemi Kurullarına alınmaması,
w Çalışma saatlerinin değiştirilememesinin yükünün eczacı odasına bırakılması,
w Eczacı ile iletişimsizlik,
w Teknisyen ve eczacıların beklentileri ve o beklentileri karşılayamama,
w Pandemi nedeniyle yüz yüze toplantı yapılamaması, dilek ve isteklerin alınamaması,
w Duyuruların sayısının çok fazla olması, eczacı tarafından yeterince okunmaması/takip edilmemesi
w Diğer devlet kurumlarıyla yaşanan sorunlar,
w Sağlık Müdürlüklerinin yetkilerini kullanmaması,
w TEB’den temsilcilerin veya eczacı hocaların Bilim Kurulunda yer almamış olması,
w Kontrolsüz ve dayanaksız denetimler olarak sıralanmıştır.

ECZACILARIN SORUNLARI
w Eczanelerde uygulanacak tedbirlerin ortak,
standart, etkin olmaması,
w Bilim insanlarının bu tedbirler konusunda görüş
bildirmeyerek eczacıları yalnız bırakması,
w Eczane birinci basamak sağlık kuruluşu olduğu
halde, COVID-19 pozitif eczacı ya da teknisyene
sağlık çalışanı temaslı algoritmasının kimi yerlerde uygulanmaması (14 gün eczane kapatma),

w İlaç firmaları ve ecza depolarından yeterli destek
alınamaması, eczacı aristokrasisine firmaların
promosyon yığması, kampanyalar nedeniyle eczacının satamayacağı ilaçları stoklaması,
w İade ilaç miadları konusunda standart olmayan
uygulamalar (6 aydan 1 yıla kadar),
w Ticaret Bakanlığı, kolluk, polis, vergi dairesi, maliye vs gibi kurumların fiyat taciz denetlemeleri,

w Fırsatçıların maske ve alkol fiyatlarını fahişleşw Mesai saatlerinin kısaltılmaması,
tirmesinden dolayı eczacının suçlu göstew Kamuda çalışan meslektaşlarımızın
Fotoğraf:
rilmesi,
Ecz. Aylin Kızıl
COVID-19 tazminatı alamamaları,
w Ateş ölçerlerin fiyatlandırılması,

w Kişisel koruyucu ekipman ve teste erişimde yaşanan sıkıntılar,
w Belirli bir süre alkol temin edilememesi,
w Eldivenlerin halen temin edilememesi,
w Kâğıt reçete uygulamasının devam
etmesi nedeniyle bulaş riskinin artması,
w Ücretsiz maske dağıtımında lojistik yetersizlik
ve uygun paketleme olmamasından kaynaklı aşırı
yığılmalar ve sorumluluğun eczacılara yüklenmesi, buna bağlı olarak şiddetin artması,

w ASM’ler hasta bakmazken eczanelerde hastaların yığılması, mesai
yoğunluğu,
w ASM ve diğer sağlık çalışanlarının yeni
uygulamalar konusunda son derece bilgisiz
olması,
w Kapıdan hizmet verilip verilmeyeceği konusunda
belirsizlikler,

w Özellikle pandemi hastanelerinin karşısındaki
eczanelerde ciroların ciddi oranda düşmesi,

w Eczacının yeterince bilgilendirilmemiş ve yalnız
hissetmesi,

w Kronik hastalarda devam reçeteleri noktasında
bazı eczacıların suistimali, hastaların evlerine hizmet beklemesi, aynı koşullarda diğer ilaçların da
temini beklentisi ve haksız rekabet,

w Değersizlik hissi,

w Sokağa çıkma yasaklarında verilen hizmette yaşanan sıkıntılar, kolluk kuvvetlerinin farklı uygulamaları, hastaların eczanelere gitmesi yerine eczacının hastaya gitmesi yönünde telkinler yapılması,
sonucunda hastanın ilaca erişememesi,
w Normalleşme ile beraber eczane çalışanı ve eczacıların kurallara fazla riayet etmemesi,
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w Pandemi eczanesinde koruyucu ekipman olmadan çalışmaya
zorlanmak (bazı hastanelerde
N95’lerin sadece doktorlara verilmesi),

11. Bölge DİYARBAKIR ECZACI ODASI

w Belediyelerin eczaneleri dezenfekte etmekten
kaçınması, uygun koşullarda dezenfeksiyon sağlamaması,
w Bazı ilaçların yoka girmesi,
w Hastaya kendini ifade edememe,
w Bölgesel farklılıklar,
w Ekonomik güvence sağlanmaması, eczacılarımızın yaşadığı sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

İ
İYAÇLAR ATÖLYES

LER, İHT
DERSLER, YÖNELİM

LER
ÖNERİLEN ÇÖZÜM
w Mevcut organizasyonel yapılanmanın yeterli olmadığı görüşü doğrultusunda TEB ve Eczacı Odalarının
kendi bünyelerinde ikinci dalga gelmeden özerk nitelikte Kriz Masaları oluşturması ile bunların birbirine koordineli bir biçimde eklemlenmesi (Gençlik,
kadın, kamu gibi farklı yatay yapılanma araçları da
kendileri açısından bu durumu değerlendirebilir.),
w TEB’in kendi bünyesinde Bilim Kurulunu oluşturulması
w Afet/pandemi acil durum planları hazırlanması
w Sağlık çalışanları bir takım olarak çalışmalı, herkesin aynı seviyede bilgilendirilmesi sağlanmalı,
w Kamu eczacılarına özel bir dikkat gösterilmesi,
w Eczacıların birinci basamak sağlık çalışanı olduğuna dair kamu kurumlarına hatırlatmalar yapılması,
w Kılavuzların eczacıların ihtiyaçları ve yeni bilgiler
doğrultusunda serbest eczacılardan görüş alarak
güncellenmesi,
w Enformasyon noktasında enformel bilgilerin akışı
için paralel bir dikey yapılanma kurulması,
w Sosyal medyanın çok daha etkin kullanılması,
w Hasta bilgilendirmeye yönelik kamu spotları hazırlanması,
w Reçete başı hizmet bedelini artırmak, bir kamu
görevi olan maske dağıtımında ücret gibi ekonomik
yıkımı azaltacak mali tedbirler uygulanması,
w Eczanelerde alınacak tedbirlerin standartlaştırılması için bilimsel görüşlerin alınması,
w N95 maske reçeteye bağlanacaksa doktorların
doğru bilgilendirilmesinin sağlanması,
w COVID ilaçlarının temini ve hastanede stoku var mı
noktasında bilgi akışı sağlanması,
w İl Pandemi Kurullarının daha etkin çalıştırılmasının sağlanması,
w Alkol stoklarının ihtiyaca cevap verecek noktada
tutulması,
w İadelere merkezi düzeyde standart belirlemek üzere çalışma yapılması,
w Tıbbi malzeme, maske, alkol, dezenfektan
temini için gerekli tedbirlerin alınması, yeterli stok miktarının, gerekirse üretiminin
sağlanması (sadece eczane çalışanları ve
eczacılar için de olabilir.)
w İletişim kanalları güçlendirilerek eczanelerle birebir iletişim sağlanması, gerekirse enformel iletşim ağları kurulması,

w Eczacı ve personel davranışları için kılavuz, acil
eylem planı, bilgilendirme, iş güvenliği eğitiminin
düzenli olarak verilmesi,
w 418’de etik sorunlar yaratan eczacılar noktasında Odaların net tavır alması, hastanın hastaneye
ulaşması hala çok zor olduğundan, hastanın bilgi
ve onayının aranması, gerekirse bir şikayet mercii
tanımlanması,
w Önleme eğitim ve bilgilendirme ile ilgili bir sistem
kurulması, soru-cevap şeklinde güncel bilgilerin
paylaşılması,
w Belirli bir miadın altındaki ilaçlarda iller arasında
takas yapılabilmesi,
w COVID Kredisi açılması (Heyetin COVID’ten zarar
görmüş dediği kişilere avantajlar tanımlanabilir),
w “İnsan bildiğinden daha az korkar” düşüncesinden
hareketle, çalışanlara ulaşacak konuyla ilgili bilgilendirici eğitimler yapılması,
w Eczacılara hasta psikolojisi ve hastaya yaklaşım
konusunda eğitim verilmesi,
w Dünya tecrübelerinin daha fazla paylaşılması,
w Aşıların elden satışının yapılmaması ve risk gruplarından başlanarak yapılması olarak sıralanmıştır.
11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası olarak pandemi
süreciyle ilgili yapılan çalışmalarda etkin bir rol
almaya ve sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz.
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Meslek kuruluşları esasen, hizmet ürettikleri alanda kamusal sorumluluk çerçevesinde meslek siyaseti yürütmektedir.
Bir süredir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyiş yapılarında değişiklik yapılmasıyla
ilgili haberler medyaya yansımaktadır. Söz konusu düzenlemenin önümüzdeki dönemlerde tüm meslek örgütlerini kapsayacak şekilde yasal değişiklikler yapılacağı iddiası
dile getirilmektedir. Kamuoyuna yansıyan haberlerden ve
barolarda yapılmış olan değişikliklerden anladığımız kadarıyla bu düzenlemeler ana hatlarıyla:
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına üyelik
zorunluluğunun kaldırılması,
• Tek bir meslek birliği yerine aynı alanda faaliyet gösterecek birden fazla meslek birliğinin/örgütünün kurulmasına
imkân tanınması,

MESLEK BİRLİKLERİ
Ecz. Azize TULAN
YASALARI HAKKINDA

ÖNGÖRÜLEN
DEĞİŞİKLİKLER
VE OLASI
SONUÇLARI
(*)

Ecz. Azize TULAN

Meslek sorunlarını sağlıklı bir şekilde
tartışma ve çözüm bulunabilmesi, mesleğin
anayasada belirtilen genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlanması ve
meslekî disiplin ile ahlâkın korunması tek bir
meslek üst kuruluşu olması ilkesini zorunlu
kılmaktadır.
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• Meslek birliklerinin seçim sistemlerinde nispi temsil
yönteminin getirilmesi hususlarını içermektedir.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, asırlara
dayanan bir gelenek ve pratiğin üzerine inşa edilmiş, nüveleri Selçuklu Devleti’ndeki “Ahi Birlikleri”ne ve Osmanlı
Devleti’ndeki “Lonca” teşkilatlarına dayanan, anayasada ve
özel kanunlarında gösterilen esaslar çerçevesinde mensupları arasında dayanışma, mesleki disiplin ve meslek
ahlâkını koruyup yaygınlaştırmak ve kamu yararına hizmet
etmek amaçlarıyla kurulmuş, toplumla iç içe olan demokratik yapılardır.

BİRDEN ÇOK MESLEK KURULUŞU
Meslek kuruluşlarının kendi alanlarında tek olmaları kuralının ve zorunlu üyeliğin kaldırılarak, ilgili meslek alanında birden çok meslek kuruluşunun faaliyetine izin verildiği
takdirde, mesleğin icrasında standartların nasıl sağlanacağı ve bu standartları kimin tarafından tespit edileceği belirsizdir. Bu durumun mesleki alanlarımızda kargaşa ve çatışmayı beraberinde getirmesi tehlikesi mevcuttur. Zira bir
mesleğin ulusal ve uluslararası standartlara göre düzenlenebilmesi ve denetime tabi tutulabilmesi, o mesleği yürütenlerin menfaatlerinin korunabilmesi ve kamu yararının
gözetilmesinden oluşan üçlü sacayağı ancak meslektaşların tek bir çatı altında toplanmasıyla mümkündür. Mesleği
icra edenlerin bir bölümünün o çatı altına girip girmeme
konusunda serbest bırakılması bir mesleğin kamu yararına, bilimsel-etik ilkeler doğrultusunda yürütülmesinin
önündeki en büyük engellerden birisidir. Birden fazla meslek birliğinin kurulabilmesine olanak tanınması halinde
ise, birliklerin uygulamalarında birbirine zıt farklılıkların
ortaya çıkması, meslek ihtiyaç ve çözüm önerilerinde gerekli olan birlik olabilme yeteneğinin kaybedilmesi tehlikesi
doğabilecektir. Tüm meslek mensuplarını temsil etmeyen,
parçalanmış, bölünmüş, birbiriyle sürekli rekabet halinde
meslek birliklerinin faaliyetlerini aktif ve verimli şekilde
devam ettirebilmesi olanaklı gözükmemektedir. Bir alanda
birden fazla meslek kuruluşunun kurulmasına müsaade
etmek bu mesleği icra edenleri bir araya getirme amacına aykırı olacaktır. Meslek sorunlarını sağlıklı bir şekilde
tartışma ve çözüm bulunabilmesi, mesleğin anayasada
belirtilen genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlanması ve meslekî disiplin ile ahlâkın korunması tek bir
meslek üst kuruluşu olması ilkesini zorunlu kılmaktadır.

Aynı alanda kurulmuş farklı meslek birliklerinin zamanla
farklı uygulamalar içerisine girmesi meslektaşlar arasında bilgi karmaşasına ve etik bozulmalara yol açabilecek niteliktedir. Dahası birden fazla meslek birliğinin kurulması
siyasal ve ideolojik temelde meslek odalarının kurulmasına neden olacaktır. Böylesi bir durumda kökleri yüzyıllara
dayanan akademik mesleklerin itibarının alacağı yara, bir
mesleğin tüm mensuplarının menfaatleri ve kamu yararı
açısından doğacak sakıncalar göz ardı edilememesi gereken hususlardır.

MESLEK BİRLİKLERİ
MESLEKİ DEĞERLERE
SAHİP ÇIKAR

NİSPİ TEMSİL SİSTEMİ
Meslek kuruluşlarının seçim sistemlerinde değişiklik yapılarak nispi temsil sisteminin getirilmesi ise doğuracağı
muhtemel sakıncalar açısından yeniden gözden geçirilmelidir. Nispi temsil sistemi, meslek kuruluşlarının yönetiminde hangi görüşten olursa olsun, seçimleri kim
kazanırsa kazansın mesleğe, meslektaşa, vatandaşa yarar sağlamadığı gibi devlet ile verimli çalışmanın da önünü tıkayan bir yöntemdir. Bu durum, 2008 yılında yapılan
TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Kanunu’nda düzenleme yapılarak nispi temsil sistemine geçilmesinden sonra net bir biçimde görülmüştür. Nispi temsil usulü meslek
kuruluşlarının yönetiminde kaosa neden olmakta, hem örgütsel ve mesleki üretim açısından hem de örgütün işleyişi
açısından çok ciddi sorunlar yaşanmakta, örgütler karar
alamaz, çalışamaz hatta uzun süre yöneticilerini belirleyemez hale gelmektedir. Öyle ki yönetim kurullarının yapısı
her hafta yeniden şekillenecek boyutlara ulaşmakta, yönetimler bir türlü seçim gündeminden çıkamamaktadır. Bu
husus, mensupları gözünde o meslek birliğinin otoritesini
yerle yeksan eden, hantallaştıran ve kamuya hizmet veremez noktaya götüren bir uygulamadır. TÜRMOB ve bağlı
odalarında 12 yıldır uygulanan nispi temsil sistemi hakkında tüm grupların bu yöntemin faydalı olmadığı yönünde
mutabık olduğu ifade edilmektedir.
Meslek kuruluşları esasen, hizmet ürettikleri alanda kamusal sorumluluk çerçevesinde meslek siyaseti yürütmektedir. Nispi temsil, meslek kuruluşlarının meslek
siyasetinden uzaklaşarak siyasal partilerin etkisine açık
siyasal kuruluşlar haline gelmesi tehlikesini beraberinde
getirebilir. Meslek kuruluşlarının seçim sistemlerini değiştirilmesi böyle bir düzenleme ile amaçlananın tam aksine
meslek kuruluşlarının amaçları dışına çıkması sonucuna
götürecektir.
Sonuç olarak meslek örgütlerine zorunlu üyeliğin kaldırılması, çoklu meslek birliklerinin kurulmasına imkân
tanınması ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine yönelik
düzenlemelerin mesleki hizmet alanlarında ciddi karmaşaya sebebiyet verebilecek, mesleki disiplini zayıflatacak
ve kamu yararının geri plana itilmesi sonucuna yol açacak
olması dolayısıyla yeniden değerlendirilmesi, eğer bir düzenleme yapılacak ise milyonlarca meslek mensubunu ilgilendiren bu konuda meslek birliklerinin görüşleri dikkate
alınarak bir düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.

(*) Bu metin, TEB bünyesinde ve de Ecz. Mine ERDOĞAN’nın koordinatörlüğünde kurulan ve faaliyetlerine devam eden “Kadın Eczacılar Çalışma Grubu”nun 11 Ağustos 2020 tarihinde Dr. Ece ÖZTAN ve Dr. Özgün
BİÇER’in katılımıyla gerçekleştirilen “Meslek Örgütlerinde Dönüşüm”
temalı söyleşiden alıntılanmıştır.

Meslek birlikleri kökleri yüzyıllara dayanan,
dayanağını anayasadan gücünü üyelerinden
alan; çağdaş bilimsel ilkeler doğrultusunda mesleği ileriye taşımak, üyeleri arasında
mesleki disiplini ve dayanışmayı sağlamak,
meslek etiğini korumak amacıyla kurulmuş
demokratik kuruluşlardır.
Meslek mensuplarının tamamını temsil etmeyen, parçalanmış, bölünmüş, birbiriyle sürekli
biçimde olumsuz rekabet edecek birden fazla
meslek birliğinin kuruluşuna izin verilmesi,
mesleki alanlarımızda ciddi karmaşaya sebebiyet verecek bir uygulamadır. Böylesi bir
durumda ülkemizin tümünde geçerli olacak
mesleki standartların nasıl sağlanacağı ve bu
standartların kimler tarafından tespit edileceği belirsiz hale gelecek, kamu yararı odaklı
mesleki denetim ortadan kalkacak, mesleklerde yoğun bir dezenformasyon yaşanacaktır.
Aynı alanda birden fazla meslek birliğinin kurulması, siyasetin doğrudan meslek odalarına
sirayet etmesini, siyasal ve ideolojik temelde
meslek odalarının ortaya çıkmasını beraberinde getirebilecek bir durumdur. Oysa meslek birlikleri hâlihazırda siyasal, kültürel ve
toplumsal olarak birbirinden farklı tüm meslek mensuplarını bünyesinde barındıran ve
temsil eden yapılardır.
Meslek birliklerinin kanunlarının değiştirilmesinde en akılcı ve gerçekçi yöntem; gelişen
ve değişen mesleki ihtiyaçlar doğrultusunda
meslek birliklerinin kendileri tarafından talep
edilen; mesleği, meslek mensuplarını ve kamu
yararını gözeten düzenlemeler yapılmasıdır.
Unutulmamalıdır ki, mesleklerimiz, meslektaşlarımız, insanımız ve kamunun yüksek yararı için; ulusal düzeyde mesleği tek temsil
yetkisine sahip, güçlü, demokratik, kamu kurumu niteliğinde meslek birliklerinin varlığı
yaşamsal önemdedir.
Türk Eczacıları Birliği
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Diyarbakırlı Yazar Ecz. Berat Beran

Diyarbakırlı olmak

AYRICALIKTIR

Diyarbakır’dan İstanbul’a, eczacılıktan fabrikatörlüğe…
Her şey için hep mücadele ile örülmüş bir başarı hikâyesinin anlatıldığı “Nenem, Babam ve Ben” kitabının
yazarı Ecz. Berat Beran ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Diyarbakırlı bir eczacı ve Berko İlaç’ın sahibisiniz. İlham veren yaşam hikâyenizi anlatan “Nenem, Babam
ve Ben” isimli kitabınız Doğan Kitap etiketiyle kitapçılarda yerini aldı. Bir eczacı olarak nasıl bir duygu
kitabınızın büyük kitleler tarafından okunması?
Hayat hikâyemi kaleme aldığım kitabımın Doğan Kitap
etiketiyle yayımlanması çok gurur verici. Bir insan bir
şeyi başardığı zaman başarının getirdiği bir mutluluk
oluyor, bu inkâr edilemez. Güzel geri dönüşler alıyorum bu da beni mutlu ediyor. Ama kendimi henüz yazar
gibi hissetmiyorum, bu sebeple sanayici kimliğim ön
planda. Ekonomik olarak güçlü olmam ve mesleğimde
başarılı olmam apayrı bir duygu, ama mutluluk çerçevesinden bakıldığı zaman benim yazma mutluluğum,
sanayici mutluluğumun önünde gelir.
Kitap yazma düşüncesi ne zaman sizde oluştu?
Bir gün bir kitap yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Çok
yakın bir arkadaşım, Allah rahmet eylesin Mehmet
Ekinci bana: “Berat, sen her şeyi çok güzel anlatıyorsun. Güzel anlatan insanlar güzel de yazar, iyi bir gözlemcisin ve Diyarbakır’ı çok iyi biliyorsun. Diyarbakır’ı
anlat bize, ilerideki kuşaklara da miras kalsın.” diyordu. Ben de arkadaşımı dinledim ve bildiğim yerleri
yazmaya başladım. Diyarbakır’ı yazdım. Diyarbakır’ın
sosyal yapısını, adet ve geleneklerini yazdım. Diyarbakır’daki eczanemi yazdım, okulumu yazdım, nenemi ve
babamı yazdım, sonra da “Nenem, Babam ve Ben” geldi. İki şiir kitabı ve iki tane de roman yazdım, bir tanesi
henüz basılmadı. Eski kitaplarımın da yeni baskıları
yapılacak.
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Kitapta, Diyarbakır’da eczacılıkla başlayan serüveninizi anlatıyorsunuz. Neneniz ve babanızın hayatınızdaki yeri nedir?
Benim ilham kaynağım ailemdi. Ailemin, özellikle babaannem ve babamın mücadeleci yönünü almış bir insanım. Ben çocukken babaannemin mücadelesini, direncini anlayabilecek ve takdir edebilecek olgunlukta
değildim. Ben onda bir kurt kadın görüyordum, ama o
bir dişi aslanmış, yıllar sonra bunu anladım. Yıllar sonra geçmişe dönüp incelemeler yaptıkça, özellikle bu
kitabı hazırlarken, babaannemin ne kadar cesur, güçlü
ve iradeli olduğunu çok net görmeye başladım. Babama gelecek olursam, hayatı boyunca benim okumam
için olağanüstü bir çaba sarf etti. Benim okumamı istiyordu ve olması gerekenden fazla bir çaba gösterdi.
Kendisi okuma yazma bilmiyordu, hayatı boyunca çok
büyük zorluklarla karşılaşmış, sermayesiz sadece bileğinin gücüyle ne yaptıysa yapmış ve bir yerlere gelmiş
bir insandı. Babaannem de babam da zorluklar içindeki yaşamlarına rağmen, yılmadan sürdürdükleri mücadeleleri ile sadece bana değil herkese örnek olacak
insanlardı.
Diyarbakır’ın hayatınızdaki önemi nedir?
Diyarbakır hayranı biriyim. O kadar gönlümden geçiyor
ki Türkiye’den herkes gelse Diyarbakır’ı görse Diyarbakırlıları tanısa. O kadar çok şey değişecek ki Türkiye’de. Ben iddia ediyorum Diyarbakırlı olmak bir ayrıcalıktır. Diyarbakır Mezopotamya’nın merkezidir. Bütün
medeniyetlere beşiklik yapmış bir şehirdir. Çok sayıda
kültür ve sanat adamı yetiştirmiş bir ildir. 40 yıldır İs-

tanbul’da bir İstanbullu gibi değil, bir Diyarbakırlı gibi
yaşıyorum.
Kitapta, Anadolu’nun bir ilinde eczacılık yaparken, bir
zaman sonra ilaç sektöründe hatırı sayılır bir firma
kurup yönettiğinizden bahsediyorsunuz. Bugünkü
konuma gelirken sizi başarılı kılan ne oldu?
Beni başarılı kılan kendime olan inancım oldu. Başarıyı hayatımda görünür kılmam uzun yıllarımı aldı ama
mutlaka başarılı olacağımı biliyordum. Başarılı olmak
benim kaderimdi. O kadar mecburdum ki başarılı olmaya, başka alternatifim yoktu. Başarılı olmanın diğer
unsurları; zekânın normalin üstünde olması, çalışmak
ve cesur olmak... Diyarbakır’ın en iyi iş yapan eczanelerinden biriydim. Buna rağmen eczanede oturacak
biri değildim. Küçük imalatlarla başladım. Eczacılığımın yanında ticari yeteneğimin olduğunu anlamıştım.
İlk serum fizyolojikle başladım, haşere ilacından mesir macununa kadar her şeyi yaptım. Ticarette mesele
düğümün ucunu bulmaktı o da çinko oldu. Çinko içeren ürünümü Türkiye’de bir ilk olarak tıbbın hizmetine
sunmam hayatımı kurtardı diyebilirim. Hayatım işimin
üzerine kurulu idi. İşim dünyamı genişletti. İşimi çok
seviyorum. Satış ve pazarlama alanında üst düzey çalışmalar yapıyoruz. Ekibimle her zaman fikir alışverişi
içindeyim, çok uzun yılların tecrübesine sahibim tabii…
5 bini aşkın doktor ve eczacı ile tanışmış, oturup yemek
yemiş, eczane ziyaretleri yaparak eczacılarla tanışmış
biriyim. Bu diyalogların Berko İlaç’ın büyümesine katkısı yadsınamaz.
Bu kitap dışında başka kitaplarınız da var. Onlardan
da bahseder misiniz?
Bugüne kadar 6 kitabım yayımlandı. “Henek, Henek-2,
Güle Güle Sevgili Arkadaşım, Asmin (Şiir Kitabı), Asmin-2 (Şiir Kitabı), Nenem Babam ve Ben” kitaplarım
büyük ilgi gördü. Henek kitabım neşeli bir Diyarbakır
güzellemesi. Son kitabım “Nenem, Babam ve Ben”de
kendi hayatımı anlattım. Şiirlerimi de “Asmin ve Asmin-2” isimleriyle kitaplaştırmıştım. Bir de kendi sesimden şiir CD’im var. Şu anda yedinci kitabımın üzerinde çalışıyorum. Güneydoğu’da yıllardır süren bir
acıyı dile getiriyorum. Diyarbakır’da yaşanmış bir kan
davası hikâyesini anlatıyorum. Romanımın adı “Bedel”
olacak.
Hümanist bir insansınız. Şiir yazmayı da seviyorsunuz. Şiir yazmaya ne zaman başladınız?
Dediğiniz gibi şairlik yönüm de var. Gençlik yıllarımdan
beri şiir yazarım. Lisede başladım diyebilirim.
Kitap okumayı sever misiniz, okuduğunuz yazarlar,
sevdiğiniz yazarlar hangileri?
Fırsat buldukça okumaya çalışıyorum. Diyarbakırlı olduğum için Diyarbakırlıların ve hepimizin gururu olan
Ahmed Arif’ten çok etkilendim. Hatta kendisiyle bir
etkinlikte tanışma fırsatım oldu, bu benim en kıymetli
hatıralarımdan biridir.
Önemli bir hayat mücadelesi vermişsiniz. Gelecek
nesillere ilham olacak bir eser bıraktınız gençlere. İş
hayatlarında gençlere neler tavsiye edersiniz?
Kırk yıl boyunca, tüm çalışma hayatım boyunca göz-

lemlediğim bir olgudan bahsetmek istiyorum. Hayatta
insanın önüne her zaman bir el çıkar, bir el muhakkak
size uzanır ama önemli olan sizin o eli görmenizdir. Bu
birinin gelip size maddi yardım yaptığı anlamına gelmiyor. Bir olay olur, küçük bir olay olur ve siz onu fark
edersiniz, sonra bir de bakarsınız o olayın arkasından
o olayla tetiklenen dev bir fırsat gelmiş, sizi almış bir
yerlere götürmüş. Hayattaki fırsatları görmesini ve
kullanmasını bilirseniz mutlaka gerisi gelir. Tabii ki bütün bunların başında kendime olan güvenim, inancım
ve çalışkanlığım geliyor. Şansı bekleyecek kadar aptal
değilim, şansı yakalayacak kadar akıllı bir insanım.
Gençlere gelince; genç nesil daha lisedeyken ne olacağına karar vermeli. İstediği üniversiteyi kazandıktan
sonra ise 2. etap başlıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra
ne yapacağına da okurken karar vermeli. Örneğin bir
eczacılık fakültesini okuyan öğrenci, sanayi eczacısı
mı olacağına, ilaç firmasında mı çalışacağına, kurum
eczacısı mı olacağına, kendi eczanesini mi açacağına
okurken karar vermeli. Genç nesil cesaretli olmalı.
COVID-19 pandemi süreci işlerinizi nasıl etkiledi?
COVID-19 süreci özellikle akut pazarda yüksek hacimli
ancak düşük fiyatlı ürünleri olumsuz etkiledi ve küçülme en fazla bu ürün grupları arasında oldu. Biz de bu
grupta yer alan ürünlerimiz tarafında düşüş yaşadık.
Ancak COVID-19 tedavi protokolünde yer alan çinko
ve D vitamini gibi ürünler tarafındaki talep ile dengeyi
sağlamaya çalışıyoruz.
Biraz da içerisinde bulunduğunuz ilaç sektöründen
bahsedelim. Sektörün durumu nasıl bugün?
Türkiye’de sanayide ufak değişim rüzgârları hissediyorum. Firmalar arası ürün alıp verme ve ruhsat devirleri
arttı. Sanayi kapılarını açtı diyebilirim artık. Ülkemizde
sektöre ait ilk 7 aylık verilere baktığımızda; son 5 yılın
ilk 7 aylık birleşik büyüme hızı kutu bazında % 0,9’dur.
Bir önceki yıla göre bu sene sektör % 4,1 küçülmüştür. Reel küçülme % 5’dir. Sektördeki pazarların %50’si
ülke ortalamasının da altında küçülme yaşamıştır.
Sektöre dışarıdan bakıldığında ilaç tüketiminde artış
var gibi görünse de ilaç pazarında ciddi bir daralma
söz konusu ve bu daralmanın büyük kısmı yerli sermayede gerçekleşti. Bu daralma ilaç sektörüyle de sınırlı
kalmadı; dağıtım kanalları ve eczanelerde ciddi satış
düşüşü, stok problemleri ve ekonomik sorunlar yaşanıyor.
Berko İlaç olarak neler yapıyorsunuz?
2021’de ürün yelpazemiz genişleyecek. COVID-19 aşısı çalışma gurubunun içerisindeyiz. Kanser ilaçları ile
ilgileniyorum. 25 kişinin çalıştığı geniş bir Ar-Ge ekibimiz var. Ürün grubumuza yakında antibiyotik ilaçlar da
katılacak. Fabrikamız, 21 bin 500 metrekarelik kapalı
alanda hizmet veriyor. İhracatımız ise 2 milyon dolara
yaklaşmış durumda.
İlaç sektörünün geleceğinden hep umutlu oldunuz.
Bu umudunuz devam ediyor mu?
Fiyat sorunu dışında ilaç sanayinin durumu, geleceği iyi
diyebilirim. Türkiye her konuda zengin bir ülke… Türkiye olarak dünyanın şeklini değiştirebileceğimiz bir
konumdayız.
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Koronavirüs pandemisi hızını artırarak yayılmaya devam ederken dünya kamuoyu
aşı geliştirilmesine ilişkin haberlere dikkat kesilmiş, pandemiyi bitirecek aşının
bir an önce kullanıma girmesini bekliyor. Gerek hükümetler gerekse ilaç endüstrisi
geniş kitleleri hasta olmaktan koruyacak aşının bir an önce bulunması ve kullanıma sunulması için seferber olmuş durumda.
Ancak, geçmiş deneyimler bize aşı geliştirme ve üretiminde olağan dışı hızlandırmaların faydadan çok zarar verebileceğini gösteriyor. Aceleyle kullanıma
giren aşıların etkili olmaması ya da önemli istenmeyen etkiler nedeniyle piyasadan çekilmesi salgının kontrol altına alınamaması yanında kamuoyunun aşılara ve sağlık sistemine güvenini sarsabilir ve diğer aşı geliştirme çabalarını da
etkileyebilir.

Dr. Hakan S. Orer
Bilim Akademisi Üyesi
Koç Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji
Anabilim Dalı

Kaynak:
www.sarkac.org
Ağustos 2020
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İlaçlar yüksek katma değeri olan bilgiye dayalı ileri teknoloji ürünleridir. Teknik
olarak aşı, ilaç kategorisinde bir üründür ancak, klasik anlamda ilaçtan farkı
tedavi edici değil, koruyucu olmasıdır. İlaçlar da bazı durumlarda hastalıkları önlemek amacıyla kullanılabilirler. Her ne kadar yeni geliştirilen bazı teknolojiler
aşı-ilaç farkını daha belirsizleştirmiş olsa da aşıların ayırıcı karakteri etkilerini
bağışıklık sistemini harekete geçirerek göstermeleridir.
Yeni ilaç geliştirilmesi Dünya’da büyük ölçüde özel sektörün öz kaynakları ile
gerçekleştirdiği ticari nitelikte rekabetçi bir ekonomik faaliyettir. Günümüzde
bir ilacın geliştirilme maliyeti 2 milyar ABD Doları civarına ulaşıyor. Yeni ilaç ve
aşılar ilk başvuruyu takiben sınırlı bir süre için fikri mülkiyet hakları koruması
altına girer, bu sırada üretici firma bir anlamda tekel haline gelir. Bu şekilde ilacı
geliştiren firmaya geliştirilme maliyetini karşılayabileceği ve kazanç sağlayabileceği bir fırsat tanınır.
Ancak, sağlık diğer ekonomik faaliyet alanlarından farklı olarak ikame edilemez. Toplum sağlığının korunmasında büyük önemi olan aşılama programları,
ülkelerin temel sağlık politikaları içinde yer alır ve bu niteliğiyle bir yanda ticari

kazanç diğer yanda toplumsal fayda arasında bir dengenin kurulması şarttır. Salgın ya da içinde bulunduğumuz
pandemi gibi tüm Dünyayı etkileyen daha büyük çapta
acil durumlar ortaya çıktığında, araştırmacılar, ilaç endüstrisi, hükümetler ve halk arasında çıkar çatışmaları
yaratacak ve ilaç geliştirme sürecini doğrudan etkileyecek birçok durum ortaya çıkabilir. Bunlar da ayrı ayrı
değerlendirilmelidir.
Örneğin, ABD Yönetiminin aşı çalışmalarını hızlandırmak ve seçim ayı olan Kasım’dan önce aşının kullanıma
girmesi sağlamak için ilaç sanayisine büyük miktarlarda fon aktarırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nden çıkarak uluslararası dayanışmayı zayıflatıcı kararlar alması
ulusal ve uluslararası düzeyde önemli etkiler oluşturabilecek nitelikte [1].
Geniş insan topluluklarına uygulanan bir aşının koruyuculuğu her birey için aynı olmaz. Her şeyden önce, bağışıklık kazanılması aşılanan kişinin kendi bağışıklık sisteminin çalışmasına bağlıdır. Bu bakımdan, genel nüfus
içinde, bir aşı hiçbir zaman yüzde yüz koruyucu değildir.
Beklentiler COVID-19 aşısının en az %50 koruyuculukta
olması gerektiği şeklinde [2].
Bazen aşı hastalanmayı önleyemez ama onu daha hafif
atlatmaya yarayabilir. Bu durum da toplum sağlığı açısından faydalı olabilir. Böylelikle, örneğin, yoğun bakım
ihtiyacı gösteren hastaların sayısı azaltılabilir ve sağlık
sistemi üzerindeki yük hafifletilerek yeterli hizmet alamayan birçok hasta kurtarılabilir.

İlaçlar piyasaya çıktıktan sonraki
araştırmaların önemi
Aşağıda ayrıntılarıyla anlatacağımız araştırma safhasında aşıların ne ölçüde etkili ve güvenli oldukları bir
yere kadar saptanabilir. Toplum içinde yaygın kullanım
sırasında ortaya çıkan etkilerin görülme sıklıklarının
da bilinmesi önemlidir. Aşıların bağışıklık sistemi bozuk olan ya da eş zamanlı başka hastalıklarla mücadele
eden kişilerde kullanımı veya yaşlılar ve hamileler gibi
özel gruplar üzerinde önceden saptanamayan istenmeyen etkileri, aşı kullanılmaya başlandıktan sonra sürekli olarak izlenir. Bu izlem süreci farmakovijilans olarak
adlandırılır. Yani aşının piyasaya çıkması ile veri toplama
bitmez. Gerektiğinde yeni bilgiler ışığında kullanım talimatları ve uyarılar güncellenebilir.
Tüm ilaç ve aşılar faydalı ve zararlı (advers) etkilere
sahiptir. Her bir klinik durum için yapılan fayda-zarar
analizi aşıların kullanım durumlarını belirler. Bu analiz
aşağıda daha ayrıntılı olarak değinilen faz araştırmaları
sırasında belli bir düzeye kadar yapılabilir ama esas değerlendirme müstahzar kullanılmaya başladıktan sonra
piyasada yapılan takiplerle olur. COVID-19 aşısının kullanıma girmesinden sonra ender görülecek etkilerin takip edilmesi için şimdiden mekanizmalar kuruluyor [3].

Risk analizi ve hedef kitlelerin belirlenmesi
Hastaya ciddi zarar verme potansiyeli olan kanser ilaçları gibi toksik ilaçlar hastalığın niteliği ve öldürücülüğü
göz önüne alındığında faydası zararından fazla olduğu
için kullanılırlar. Aynı durum aşılar için de geçerlidir.
Ebola gibi öldürücülüğü çok yüksek hastalıklar için geliştirilen aşılar, olası riskler büyük olsa da kullanılabilir.

Ama toplumun büyük çoğunluğunun nispeten hafif geçirdiği bir hastalık için aynısı söylenemez. Halen içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisinde bu analizin
basitçe siyah-beyaz gibi kolay bir seçim olmayacağı
anlaşılıyor. Hastalığın öldürücülüğü nispeten düşük olmakla birlikte risk grupları içinde ciddi hastalık oluşturma potansiyeli var. Ayrıca yüksek yayılma hızı aşının en
azından belli gruplara öncelikle uygulanmasının doğru
olacağını gösteriyor. Hastalığa yakalananların sayısı arttıkça elde edilecek bilgilerin bu konuda öngörü oluşturmak için önemli bir kaynak olacağı kuşkusuz.

Covid19 aşı adayları
Halen farklı ülkelerde 202 adet COVID-19 aşı adayı geliştirilme aşamasında. Bunlardan 25’i klinik araştırma
evresine geçmiş, 5 tanesi de faz 3 aşamasına erişmiş
durumda [4]. Toplamda 8-10 aşı müstahzarının 2021
yılında erken kullanım şansı elde edebileceği tahmin
ediliyor. Hastalık hakkında bilgilerimizin çok yeni ve yetersiz oluşu yanında, geliştirilen aşıların etkili ve güvenli
olduklarına ilişkin verilerin de tam olarak elde edilemeyeceği dikkate alınırsa, çok sayıda alternatif aşının geliştiriliyor olması bir avantaj. Bu durumu kaba bir benzetmeyle “tüm yumurtaları aynı sepete koymamak” gibi
ifade edebiliriz.

Aşı ve ilaç araştırmaları
Aşı ve ilaç araştırmaları bağımsız etik kurulların uygun
bulması koşuluyla, ilaç ruhsatlandırma otoritelerinin
denetiminde gerçekleştirilir. İlaç/aşı ruhsatlandırma
otoritelerinin veriye güvenmediği durumda olumlu karar vermesi mümkün olmadığından, araştırmalar sırasında elde edilecek verinin kalitesi karar vericiler için
son derece belirleyicidir. İlaç geliştirme çalışmalarında
önde gelen Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’nın öncülüğünde kurulan, Türkiye’nin de 2020 yılında tam üyesi
olduğu Uluslararası Harmonizasyon Konseyi’nin (International Council of Harmonisation-ICH) kılavuzlarına
uygunluk aşı ve ilaç geliştirmede önemli bir güvence
sağlıyor.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK) gibi sağlık otoritelerinin aşının geliştirme ve
üretim aşamalarında hangi verilerin elde edildiğini, etik
kurallara uygunluğunu, üretim yerlerinin ve kalitesinin
durumunu inceleme ve gerektiğinde her türlü açıklamayı talep etme hakkı ve yetkisi bulunuyor. Süreçlerin ne
ölçüde şeffaf ve açıklanabilir olduğu aşı ya da ilaca güvenilirliğin de bir ölçüsüdür.

Covid aşı çalışmalarındaki çıkışlar:
Hindistan ve Rusya
Hindistan Tıbbi Araştırma Kurulunun bir yerel firma ile
ortaklaşa geliştirdiği COVID-19 aşısının 15 Ağustos gibi
erken bir tarihte kullanıma girebileceğine ilişkin haberler karşısında Hindistan Bilimler Akademisi sürecin
standart takvime uygun ilerlemesinin mümkün olamayacağı gerekçesiyle karşı çıkmış ve kamuoyunu bilgilendiren bir basın açıklaması yaptı [5]).
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin 11
Ağustos’ta düzenlenen bir basın toplantısıyla yeni geliştirilen Sputnik V adlı aşının Dünya’da ulusal sağlık
otoritesi tarafından onaylanan ilk aşı olduğunu açıkladı.
TEMMUZ • AĞUSTOS • EYLÜL 2020

15

Ancak, hemen ardından medyada yer alan aşının faz III
denemelerinin henüz yapılmadığı ve faz II sonuçlarının
bilinmediği haberleri etkililik ve güvenlilik açısından bir
kuşku yarattı [6]. Konuyla ilgili olarak birçok bağımsız
hekim kuruluşu ve sivil toplum örgütleri de kaygılarını dile getirdi. Geliştirilmekte olan COVID-19 aşılarının
hızla kullanıma girebileceğine ilişkin açıklamalara Dünya Sağlık Teşkilatı (DSÖ)’nın da kuşkuyla yaklaşması
bilimsel liyakat ve ruhsatlandırma standartlarının ne
kadar titizlikle uygulandığının bilinememesinden kaynaklanıyor.

Bağışıklık yanıtının gelişmesi zaman aldığından, aşı klinik araştırmaları kaçınılmaz olarak uzun sürer. Koruyuculuk oranlarının belirlenmesi de geniş gruplarda uzun
süren araştırmalara ihtiyaç duyar. Hal böyleyken, kısa
sürede aşının hazır olduğu yönündeki açıklamalara her
zaman temkinli yaklaşmak gerekir.

Aşı geliştirme süreçleri
Aşıların geliştirilmesi uzun yıllar alır. Örneğin HPV ve
rotavirüs aşıları için ilk başvurudan itibaren ruhsatlandırılıncaya kadar 14-16 yıl gibi uzun süreler geçmesi
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gerekmişti [7]. Elbette pandemi durumunun ciddiyeti
aşı geliştirme çalışmalarının hızlandırılmasını zorunlu
kılıyor. Fakat bu süreç halk sağlığını riske atmadan ne
ölçüde hızlandırılabilir, yaygın aşılama programlarına ne
kadar kısa sürede başlanabilir?
2003’te yine bir koronavirüs olan SARS salgını için başlatılan aşı geliştirme çalışmalarının hızla COVID-19’a
uyarlanabilmesi sayesinde, COVID-19 aşı çalışmalarında preklinik aşamadan insanda ilk denemeye birkaç ay
gibi rekor bir sürede geçilebildi [8].
Aşı ve ilaç geliştirme süreçleri birbirine benzer olsa da
başta çocuklar olmak
üzere sağlıklı bireylere
uygulanması sebebiyle
aşıların ruhsatlanması birçok ilaçtan daha
sıkı ve titiz koşullara
bağlanmıştır. Tasarım
aşamasından, üretim
ve
ruhsatlandırmaya kadar tüm süreç,
zaman alan riskli ve
masraflı basamaklara ayrılır. Başlangıçta
aday olan çok sayıda
aday molekül daha
klinik araştırma evrelerine bile gelemeden
elenir. Sonunda ancak
sınırlı sayıda molekül
ilaç olarak ruhsatlanarak kullanıma girer. Örneğin, Avrupa İlaç Ajansı (EMA)
tarafından 2019 yılında ruhsatlanan yeni molekül sayısı
sadece 30’dur. Bunlar arasında tek aşı Ebola aşısıdır [9].
Uzun yıllar alan ilaç geliştirme aşamaları büyük ölçüde eldeki adayların elimine olmasıyla sonuçlanır. Başlangıçtaki binlerce molekülden çok azı ruhsatlandırma
aşamasına erişebilir.

İlk basamak: Hangi teknoloji?
Aşı geliştirmenin ilk basamağı hangi teknoloji ile, nasıl
bir yöntem kullanarak bağışıklığın sağlanacağı konusunda bir karar verme
aşamasıdır.
Gerçek
anlamda yenilikçi bakış isteyen bir aşama
olan bu ilk etapta geliştirilecek aşı için bir
yol haritası çıkarılır.
Klasik aşılar hastalık etkeninin virulans
olarak
adlandırılan
“hastalık yapma kapasitesi” ortadan kaldırıldıktan sonra insana
verilmesiyle antijenik
yanıtın ortaya çıkmasını sağlarlar, yani aşı
olan insanda bağışıklık
sistemi virüsü önceden
tanır ve ona karşı an-

tikorlar oluşturur. Hastalık etkeni ile karşılaşıldığında
vücut bu savunma sistemi yardımıyla etkin bir şekilde
mücadele edebilir. Aşılarda ayrıca adjuvan adı verilen
bağışıklık yanıtlarını katlayarak artıracak ek maddeler
de bulunur. Adjuvan tasarımı ve geliştirilmesi de ayrı bir
araştırma alanıdır.
Pandeminin olağanüstü koşulları daha önce denenmemiş yöntemlerin hızla hayata geçirilmesi için de önemli
bir fırsat. COVID-19 aşısı için moleküler biyoloji ve genomik teknolojiden yararlanarak geliştirilen RNA-DNA
temelli genetik aşılar ya da viral vektörler kullanarak
insan hücresine antijenik özellikteki virüs proteinlerini
üretme kapasitesi kazandıran daha önce denenmemiş
yenilikçi yöntemler de klinik araştırma aşamasına geldi.
Ancak, denenmemiş yöntemlerin hangi öngörülemeyen
riskleri içerdiği de bir diğer önemli tartışma konusu.
Bu tip yaklaşımların denenebilmesi virüsün yapısının
aydınlatılması ve yaşam döngüsünün belirlenmesi ile
mümkün olur. Salgının başında viral genom dizisi (virüsün genetik bilgisi) belirlenmesi ve açık kaynak olarak
tüm araştırmacıların hizmetine sunulması son derece
önemli oldu.

İkinci basamak:
Laboratuvar ve hayvan deneyleri
Uygulanacak teknoloji ve yöntemin seçilmesinden sonra ilk yapılacak iş, bu yöntemin deneysel olarak işe yarayıp yaramadığının gösterilmesidir. Bu aşamada in
vitro (laboratuvarda) hücre kültürü ve hayvan deneyleri
kullanılarak “yöntemin çalıştığı kanıtlanır (proof of concept)”.
Her hastalık etkeni (virüs vb) her canlı türünde hastalık meydana getirmez. Nitekim COVID-19 yarasalardan
insana bir ara konakçı üzerinden birkaç basamaklı bir
mutasyon süreci ile bulaştırıcılık kazanmıştır. Burada
özellikle deney hayvanlarında geliştirilen hastalık modellerinde aşının koruyucu olduğu gösterilmeli ve akut
ve kronik toksik etkileri ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır.
Bu nedenle uygun deneysel modellerin geliştirilmesi aşı
çalışmalarının hızlandırılmasında kritik bir basamaktır.
Aşı olma potansiyeli taşıdığına inanılan tasarımlar, düşük evrimsel gelişim basamaklarından başlayarak giderek insana yaklaşan memeli türlerinde test edilir ve
olası etkileri ile canlılarda tolere edilebilirliği sınanır.
İnsanlarda denenmeden önce ilaç ya da aşı adaylarının
hayvanlarda denenmesi etik tartışmalara sebep olsa
da riskler göz önüne alındığında yapılması zorunlu bir
işlemdir. Sağlık otoriteleri aşının insanlarda denenebilmesi için hayvanlarda özellikle tek ve tekrarlayan doz
toksik etkilerinin ne ölçüde belirlenmiş olduğu ve güçlü verilerle desteklenip desteklenmediğine dikkat eder.
Hayvan deneyleriyle ayrıca insanda ilk kullanılacak dozun da tahmin edilmesini sağlayan veriler elde edilir. Bir
sonraki basamak olan klinik çalışmalara katılacak gönüllülerin sağlığı ve esenliğini korumak temel önceliktir.

Üçüncü basamak:
Gönüllü insanlarla klinik çalışmalar
“Preklinik” dönem olarak da adlandırılan hayvan deneylerini takiben, tüm beşerî ilaçlar “faz araştırmaları”
başlığı altında birbirini takip eden basamaklar halinde

insan klinik araştırmalarına alınır. İnsan deneylerine
başlamadan fikri mülkiyet hakları tescil edilir ve sağlık
otoritesine deneysel yeni ilaç başvurusu yapılır. Bu başvuru, ürün sahipleri için yeni ürüne ne ölçüde güvenildiğinin en önemli göstergesi ve büyük bir yatırım kararıdır.
Bir aşının ruhsat başvurusu için ardışık 3 fazdan oluşan
bir klinik araştırma planı yapılır. Her fazda elde edilen
sonuçlar analiz edilerek bir sonraki basamağa geçip
geçmeme kararı verilir ve giderek daha büyük gönüllü
gruplarını içerecek şekilde araştırmalar genişletilir. Bir
fazdan başarıyla geçemeyen bir aşı aday olmaktan çıkarılır, çalışmalar sonlandırılır.
Burada temel ilke ortaya çıkabilecek risklerden mümkün olduğunca kaçınarak en etkili ve güvenli ürünü elde
etmektir. Aşıyı geliştiren, ürünün etkili ve güvenli olduğunu ispat etmekle yükümlüdür.
Bu durum ilaç firmaları için önemli bir idari ve mali
külfet demektir. Elde edilecek gelir maliyeti karşılamayabilir . Buna istenmeyen etkiler nedeniyle piyasadan
çekilme riski ve aşı karşıtlığı gibi sosyal eğilimler de
katıldığında, aşı araştırmaları ilaç firmaları için cazip
bir alan olarak görülmez. Oysa aşılar toplum sağlığı için
son derece büyük önem taşır. Aşılama eksikliği özellikle çocuk ve genç yaşta yaygın halk sağlığı sorunlarına
ve önlenebilir hastalıkların yeniden hortlamasına sebep
olabilir. Hükümetler ve DSÖ gibi uluslararası örgütlerin aşı geliştirilmesine destek olması ve uygun yatırım
ortamının sağlaması yanında aşı üretimi ile idamesinin
sürdürülebilir olması da gereklidir. Bu amaçla kâr amacı gütmeyen vakıflar ve araştırma kuruluşları son yıllarda önemli katkılar yapmaktadır.
Klinik araştırmalarda yan tutmayan (önyargısız) nesnel veri elde edilmesi esastır. Bunun için altın standart
olarak, çift kör plasebo kontrollü randomize tasarımlar
kullanılır. Yeni tedavi rastgele olarak seçilen bir grup
gönüllüde plasebo, yani içinde etkin madde olmayan
yalancı ilaçla yarıştırılır. Körleme, uygulamayı yapan
hekim ve gönüllünün ikisinin birden hangi tedavinin verildiğini bilmeden çalışmaya katılmasıdır. Veri elde edildikten sonra körleme açılarak sonuçlar değerlendirilir.
Örneğin, bir COVID-19 aşı adayının faz 1-2 klinik araştırmasında, tedavi grubuna yeni aşı yapılırken, karşılaştırma amacıyla, kontrol grubuna menenjit aşısı yapılmış
ve aşıyı takip eden 6 aylık dönemde COVID-19 bağışıklığının hangi grupta geliştiği tek kör (gönüllü hangi aşının
verildiğini bilmiyor) randomize tasarımla değerlendirilmiş [10]. Menenjit aşısı COVID-19’a karşı etkisiz olacağı
için burada plasebo yerine geçiyor. Söz konusu aşının faz
3 araştırması devam ediyor.

Faz 1: Az sayıda gönüllü, ciddi yan etkilerin
araştırılması, dozun belirlenmesi.
İnsanda ilk deneme olan faz 1 klinik araştırmalarda
sayıları onlarla ifade edilen az sayıda gönüllü üzerinde
aşının tolere edilebilirliğinin anlaşılması amaçlanır. Bu
aşamada aşının koruyucu olup olmadığının anlaşılması
önemli değildir. Bağışıklık sisteminin aşı yoluyla aktivasyonu her bireyde, örneğin hafif bir ateş yükselmesi gibi,
az çok bir rahatsızlık yaratır. Ancak, ciddi yan etki olarak
tanımlanan, sağlığı tehdit edici etkilerin saptanması ve
sıklıklarının belirlenmesi kritik bir öneme sahiptir. Yeni
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Aşılama herkesin ayrımcılığa
uğramadan eşit koşullarda erişebilmesi gereken bir sağlık hakkıdır.
Bireyin görevi de aşılanarak kendini
hastalıktan korumak ve böylece
hastalığın toplumda yayılmasını
önlemektir. Sürü bağışıklığına bu
şekilde ulaşılması beklenir.

aşıya gönüllülerin ne ölçüde tahammül edebildikleri ve
uygun dozun saptanması faz 1’in başarıyla bitirilmesi
olarak kabul edilir.

Faz 2: Daha çok gönüllü, yan etkiler + etkililik
+doz ayarlarının araştırılması
Faz 1’i gönüllü sayısının yüzlere ulaştığı faz 2 takip eder.
Bu aşamada aşının güvenli olmasının (tolere edilebilmesi, yan etkilerinin azlığı) yanı sıra etkili olup olmadığı
da araştırılır. Bunun için ideal yöntem aşılamadan sonra gönüllüyü hastalık etkeni ile kontrollü olarak karşılaştırmak ve doğrudan koruyucu olup olmadığını anlamaktır. Fakat bu yöntem çoğu kez etik bakımdan kabul
edilemez. Onun yerine aşıdan beklenen bağışıklık yanıtının hastanın serumunda saptanmasına dayalı dolaylı
yöntemler kullanılır. Buradaki temel varsayım kanında
yeterince yüksek antikor düzeyi saptanan gönüllülerin
hasta olmayacağıdır.
Bu aşamada ayrıca doz ayarlamaları yapılır, çocuklar ve
yaşlılar gibi farklı gönüllü gruplarında aşıya verilen yanıt
değerlendirilir, aşılama sayısı belirlenir. Aşı geliştirme
sürecini hızlandırabilmek adına faz 1 ile faz 2 birleştirilebilir ya da birbiri üzerine örtüştürülebilir.

Faz 3: Kalabalık bir gönüllü grubu, az görülen
yan etkilerin saptanması, etkililik + güvenlik
araştırmaları
Faz 3’te ise faz 2 genişletilerek çok daha büyük bir gönüllü grubunda deneme yapılır. Nispeten daha ender görülen yan etkilerin saptanması için olabildiğince büyük
sayılara ulaşılması hedeflenir. Binlerce gönüllüde gerek
etkililik gerekse güvenlilik verilerinin toplanması esastır. Faz 3 araştırmalar çok masraflı araştırmalardır. Bir
araştırmanın bu aşamada öngörülemeyen istenmeyen
etkiler nedeniyle yarım kalması ciddi bir başarısızlık
sayılır. Bunun önlenmesi için preklinik evreden başlayarak elde edilen sonuçlar ciddiyetle ve yan tutmadan
değerlendirilmelidir.

Üretim ve dağıtım
Faz 3’ün tamamlanmasıyla aşının ruhsatlandırılması
için sağlık otoritesine başvurulur. Elde edilen veriler ve
sonuçlar otorite tarafından değerlendirilir. Aşının hangi
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koşullarda, nasıl ve kimlere uygulanacağı uzman paneller tarafından kararlaştırılır. Bu sürecin olabildiğince
kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. Klinik araştırmaların seyrine göre aşıyı geliştiren
firmalar ya da COVID-19’da olduğu gibi farklı kamu-endüstri-üniversite-sivil toplum örgütü konsorsiyumları
ruhsatlandırmadan sonra üretim için planlarını oluştururlar. Pandemi gibi olağanüstü koşullar dışında, aşıların üretim planlaması ruhsatlandırmadan sonraya bırakılabilir ama içinde bulunduğumuz koşullarda zamana
karşı yarış söz konusu olduğundan üretim ve dağıtımın
aşı geliştirilirken planlanması gerekli. Nitekim, ileri
aşamaya geçmiş birçok aşı projesi eş zamanlı olarak
üretim imkanlarını da araştırıyor.
Tüm Dünya’yı etkileyen ve yüz milyonlarca dozun bir
anda kullanılması öngörülen aşıların üretimini yapabilecek tesislerin varlığı, kurulumu ve aşının üretilmesi
önemli teknolojik, lojistik sorunların çözülmesini gerektiriyor. Biyolojik aşıların büyük hacimlerde üretilmesi laboratuvar ortamında küçük ölçekte üretimden çok
daha kompleks üretim proseslerinin geliştirilmesi ve
optimize edilmesini zorunlu kılıyor. Virüsün büyük miktarlarda üretilmesini gerektiren klasik ölü virüs aşıları, DNA ya da RNA temelli genetik mühendislik ürünü
aşılar kadar hızlı ve büyük ölçekte üretilemezler. Tüm
bunlar aşı üretildikten sonra aşılamanın nasıl planlanacağı ve dağıtımın ve uygulamanın hangi ilkeler altında
gerçekleştirileceğini gündeme getiriyor.

Aşının uygulanması
İdeal bir aşı doğru bir takvimle uygulandığında kişiyi
tüm yaşamı boyunca korumalıdır. Sarı humma aşısı gibi
bazı aşılar bir kere yapıldıktan sonra yaşam boyu bağışıklık sağlar. Ama başka bazı hastalıklarda bağışıklığı
korumak için aşılama periyodik olarak tekrarlanmalıdır.
Örneğin tetanoz aşısı 10 yılda bir tekrarlanır.
Hastalık etkenin geçireceği mutasyonlar da aşının etkisiz olmasına sebep olabilir. Bu durumda hızlı mutasyon
geçiren grip virüsü gibi hastalık etkenlerinin farklı tiplerine (suşlar) karşı her seferinde yeni aşı yapmak gerekir.
Aşılama herkesin ayrımcılığa uğramadan eşit koşullarda erişebilmesi gereken bir sağlık hakkıdır. Bireyin

görevi de aşılanarak kendini hastalıktan korumak
ve böylece hastalığın toplumda yayılmasını önlemektir. Sürü bağışıklığına bu şekilde ulaşılması
beklenir.
İlk aşamada risk altındaki sağlık çalışanları ve
ağır hastalık riski taşıyanların aşılanması düşünülmektedir. Birçok aday aşının en az iki defa uygulanması gerekeceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla,
ancak birkaç yüz milyon aşı dozu üretildikten sonra genel toplum aşılamasına geçilebilir. Aşı keşfedilmesi dışında, epidemiyoloji, üretim ve lojistik
alanlarında da araştırmalarının yapılmasına ve
politikaların geliştirilmesine ihtiyaç var.
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2009 H1N1 influenza salgını sırasında aşı konusunda yaşanan olumsuz deneyimlerin ışığında
DSÖ salgınlar ve pandemi gibi acil durumlara
yönelik stratejik harekât planlarını güncelledi.
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D3 vitamininin immün sisteme büyük bir katkısı vardır. Çünkü D3
vitamini, bazı patojen mikroorganizmalar için toksik olan proteinleri
üreten genlere etki ederler ve o proteinlerin üretilmesini sağlarlar. Bu
proteinler sayesinde vücudumuz patojenlerden korunmuş olur.
Ecz. Yusuf İLHAN

2019 yılı sonlarına doğru ortaya çıkan, 2020 yılı ile birlikte
tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemi halini alan covid-19 pandemisi hala güncelliğini korumaktadır. Bütün
dünyanın gözü aşı çalışmalarına odaklanmış olmakla
beraber çeşitli vitaminler ve mineraller gerek hastalığa
karşı koruyucu olması gerekse hastanın hastalığı daha
hafif bir şekilde geçirmesini sağlaması nedeniyle salgının başından beri çeşitli tartışmalara konu olmuşlardır.
Bu yazıda da bu tartışmalar ışığında Covid-19 hastalığı
ile mücadelede D ve C vitaminleri ile Çinko mineralinin
ilişkisi ve yararlığı tartışmaya açılacaktır.
Corona virüs ailesi içerisinde sınıflandırılan bu virüs,
bulaşıcılığı yüksek olmasından ötürü diğer Corona virüs türlerinden toplumsal olarak daha fazla risk teşkil
etmektedir. Bilim insanlarının telkinleri doğrultusunda
gerekli tedbirleri almak, hastalığa maruziyeti ortadan
kaldırmak için elzemdir. Ancak virüsle enfekte bireylerin bazı vitaminlerin eksikliğine dayalı daha ağır bir tablo gösterdiği düşünülmektedir. Peki, bu hastalığa karşı
önlem almak ve direnç kazanmak mümkün mü? Doğru bir diyet ve gıda takviyeleri ne ölçüde etkili olabilir?
Yazımızda bu sorular doğrultusunda diyet ve besinlerin
özellikle de D ve C vitaminleri ile Çinko mineralinin etkinliğini araştırmaya girişmekteyiz.

D Vitamini Eksikliği ve Covid-19 Hastalık İlişkisi
D vitamini temel olarak iki formda bulunur; D2 vitamini ve D3 vitamini. D2 vitamini “ergokalsiferol” olarak da
bilinirken D3 vitamini “kolekalsiferol” olarak bilinir. Bu
vitaminler daha çok kemiklerde ve dişlerde bulunarak
dayanıklılıklarını arttırır. D2 vitamini bitkiler tarafından
sentezlenebilir ama insanlar tarafından sentezlenemez. D2 vitaminini bitkisel kaynaklardan ya da bitkileri
tüketen hayvanların ürünlerinden almamız gereklidir.
Ancak insan vücudu D2 vitaminini aktifleştirerek D3
(1,25-dihidroksi vitamin D) üretebilir. Yalnız bu aktifleş-
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me süreci için Güneş ışığına ihtiyacımız vardır. Ciltte güneş ışığına maruz kalan D2 vitamini önce “pre-D3” daha
sonra şekilde en solda dörünen D3 vitaminine dönüşür.
Bu haliyle kullanılabilmesi için karaciğer ve böbreklerde enzimatik bir dizi tepkime sonucu 1,25 dihidroksi D3
vitamini olarak aktif yararlılık sağlar.

D3 vitamininin immün sisteme büyük bir katkısı vardır.
Çünkü D3 vitamini, bazı patojen mikroorganizmalar için
toksik olan proteinleri üreten genlere etki ederler ve o
proteinlerin üretilmesini sağlarlar. Bu proteinler sayesinde vücudumuz patojenlerden korunmuş olur. Vücudumuzda D vitaminin eksikliği enfeksiyon oranını arttırdığı gibi karsinoma ya da kalp rahatsızlıkları gibi kronik
rahatsızlıklardan ölüm oranını da arttırmaktadır.
D vitamini vücudumuzdaki kalsiyumun kandaki kemiklerdeki ve kas iskelet sistemindeki konsantrasyonu
düzenler. Bağırsaktaki besinlerden kalsiyum emilimini
artırır, kemik yapılarındaki kalsiyum seviyesi yeterli düzeyde tutularak iskelet sağlam ve güçlü tutulmuş olur.
Psikolojik işlevlerin sağlığı için kritik önem taşımaktadır. Araştırmalar, bu vitaminin eksikliğinin depresyon,
mevsimsel duygu durum bozukluğu ve diğer psikolojik hastalıklarla ilişkili olabileceğini göstermiştir. Yeni
araştırmalar bununla da yetinmeyip, COVID-19 ile mücadelede D vitamini eksikliğinin de bir takım olumsuz
etkileri olabileceğini ortaya koymaktadır. 2020 yılında
yapılan bir çalışma üzerine, birçok SARS-CoV-2 vakası

örneğinde, COVID-19 ölümleri ile D vitamini eksikliği
arasında rasyonel bir ilişki olduğuna dair bir rapor yayınlanmıştır. Bu çalışma, COVID-19 hastaları arasındaki
can kayıplarını ve serum “25 (OH) D” (hidroksivitamin
D) seviyeleri ile ölümle sonuçlanan vakalar arasındaki
muhtemel ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmış olup söz
konusu raporda:
w D vitamini eksikliği olan COVID-19 vakalarının çoğunun
hayatını kaybettiği,
w Farklı hastalıklara da sahip olan ve normalden daha
düşük D vitamini seviyeleri gözlemlenen yaşlı ve erkek
vakalarda ölüm olasılığı daha yüksek olduğu,

ve gıda zenginleştirmeleri daha yaygındır. Bu bölgelerde
COVID-19 enfeksiyonu ve ölümü daha azdır. Bu da düşük
D vitamini konsantrasyonu ile COVID-19 kaynaklı ölüm
arasındaki ilişkiyi anlamlı olarak ortaya koymaktadır.

Çinko Minerali ve İmmün Sistem
Yazının yukarısında yer alan araştırmaların da göstermiş olduğu D vitamininin etkinliği daha başka vitaminlerin ve elementlerin incelenmesini düşündüren bir
durumdur. Örneğin periyodik cetvelde metaller arasında yer alan çinko elementi yıllardır bağışıklık sistemi
üzerindeki etkinliği bilinen bir komponenttir. COVİD-19
pandemisi üzerine etkinliği de incelenmeye değerdir.

w Yaş, cinsiyet ve komorbiditenin (birden fazla hastalığın
eş zamanlı etkisi) etkili olduğu vakalarda, D vitamini seviyeleri de COVID-19 can kayıpları ile güçlü bir şekilde
ilişki içinde olduğu, belirtilerek pandemi etmeni virüsün
D vitamini eksikliği durumunda oluşturduğu riskin boyutunu gösterilmiştir.
Filipinler’deki Davao Doctors Koleji’n’den Mark Alipio
tarafından yayınlanan yakın tarihli çalışma raporu, hafif
COVID-19 vakalarında, normal D vitamini seviyelerinin
görülme olasılığının daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Rapor, normal D vitamini seviyelerindeki enfekte vakaların, hafif klinik tedaviyle müdahale edilmeleri
olasılığının, diğerlerine göre yaklaşık 19.6 kat fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırmacılar, yaş,
cinsiyet, var olan hastalıklar gibi COVID-19 can kaybı
oranlarını etkilediği bilinen diğer etkilerini incelediklerinde, D Vitamini eksikliğinin, enfekte vakalardaki can
kaybı sonucunun, tüm diğer etkilerden 10 kat daha fazla olduğunu tespit ettiler. Bu çalışmalar üzerine yapılan
tahminlere göre; dünya genelinde bir milyardan fazla
insanda D Vitamini eksikliği söz konusudur. Bu da pandeminin gücünü artıran etmenlerden biri olduğu hipotezini doğurmuştur.
Sonuç olarak araştırmacılara göre: Yaş, cinsiyet ve birden çok hastalık durumu incelendiğinde, ölümlü vakalarla D-Vitamini eksikliği güçlü bir şekilde ilişkilidir.
Rastgele kontrol edilen deneklerle, D vitamini takviyesinin COVID-19 sonuçları üzerindeki rolünü araştırmaya
ve temel mekanizmaları oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Trinity Koleji Tıp Fakültesi’nden Dr. Eamon Laird ve Prof.
Rose Anna Kenny, İrlanda Yaşlanma Üzerine Çalışmalar (TILDA) enstitüsü ve Liverpool Üniversitesi’nden
Prof. Jon Rhodes iş birliği ile yapılan gözlemsel başka
bir çalışmada ise D vitamini ile COVID-19 nedeni ile
gerçekleşen ölümler arasındaki ilişki incelendi. Araştırma kapsamında 1999 yılından beri Avrupa’da yetişkin
popülasyonu üzerinde yapılan bütün D vitaminini ölçen
çalışmalar analiz edildi ve elde edilen veriler COVID-19
ölüm oranları ile karşılaştırıldı. Genel kanının aksine,
bu çalışmada düşük enlemlerde yer alan ve tipik olarak güneşli sayılabilecek İspanya ve İtalya’nın kuzeyi gibi
bölgelerde D vitamini eksikliğinin yaygın olduğu gösterildi. Aynı zamanda bu bölgeler Avrupa’da COVID-19
enfeksiyonun ve COVID-19 kaynaklı ölüm oranlarının en
yüksek olduğu bölgelerdir. Daha kuzey enlemlerde yer
alan Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi bölgelerde güneş
ışığı daha az olmasına karşın insanların D vitamini seviyeleri daha yüksektir. Çünkü D vitamini besin takviyeleri

Çinko vücutta pek çok temel fizyolojik fonksiyonda yer
alır ve eksikliği ciddi hastalıklara yol acar. 300’den fazla
enzim ve 1000’den fazla transkripsiyon faktörü fonskiyon gösterebilmek için çinkoya ihtiyaç duyar. Çinko
yüksek proliferatif kapasiteye sahip immün sistem hücreleri için elzemdir ve hem doğuştan hem de adaptif
immünite fonksiyonlarını etkilemektedir. Enfeksiyon sırasında immün sistem hücreleri daha hızlı çoğaldıkları
için bu donemde DNA replikasyonundaki bozukluklara
duyarlılık artar.
Çinko, DNA transkripsiyon faktörleri için gerekli olan
çinko parmaklarının oluşumunda gereklidir. Çinko yetersizliği; immün yanıtta baskılanma, lenfopeni, timik
atrofi, T, B ve doğal oldurucu (NK) hücre sayılarında
azalma, nötrofil, monosit ve makrofaj kemotaksisinde
bozulmaya yol acar. Sonuç olarak; bakteriyel, fungal ve
viral enfeksiyonlara eğilimde artma gözlenir. Çinko yetersizliği oksidatif stresin ve proinflamatuar sitokinlerin
(IL-1b, IL-6, TNF-α) artmasına neden olur.
Tüm bu veriler daha yaşlı bireylerin bağışıklık sistemlerindeki zafiyetlerle de ilişkilidir. Dolayısıyla risk gurubunun karakterize özelliği yaşla değil immün sistemin
zayıflamış ve yetersiz olmasıyla tanımlanabilir. Bu da
çinkoyu hem diyaredeki etkinliği hem de immün sistem
etkileriyle pandemide önemli kılmaktadır.

C Vitamini ve Covid-19’a Karşı Yararlığı
Tartışmaları
Kimyasal adı askorbik asit olan C vitamini kokusuz bir
organik bileşiktir. Bir monosakkarit türevi olup yapıca
glikoza ve diğer beş karbonlu monosakkaritlere benzer.
Askorbik asit bütün canlı dokularda bulunur. Doğada çok
yaygın şekilde bulunan bu vitaminin en zengin kaynakları taze meyve ve sebzelerdir.
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Birçok hayvan ve bitki, kendi C vitaminlerini glukozdan üretebilirler. İnsanlar ve bazı memeli sınıfı canlılar C vitamini üretemediklerinden bunu besinlerden almak zorundadırlar. Yani insanın
da dahil olduğu bir grup canlı için esansiyeldir, vücut kendisi
yapamaz, dışarıdan alınmalıdır.
Covid-19 pandemi si sürecinde en çok konuşulan aktörlerinden
bir diğeri de c vitamini ve c vitaminin dozlamasıdır. C vitaminin yoğun fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında bağışıklık
sisteminin normal fonksiyonunun korunmasına, normal enerji
oluşum metabolizmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına
katkıda bulunur. C vitamini aynı zamanda kemiklerin, kıkırdağın,
diş etlerinin, kan damarlarının ve cildin normal fonksiyonu için
gerekli olan normal kollajen oluşumuna katkıda bulunur. C vitamini aynı zamanda demir emilimini de arttıran vitamin olması
açısından önem arz etmektedir.
Konvansiyonel tıpta bu vitaminin tek onaylı endikasyonu ise
skorbüt hastalığıdır. Bu da eksikliğinde yukarıda saydığımız vücut fonksiyonlarının aksaması sonucu oluşan bağ doku ve cilt ile
alakalı bozukluklar sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Ancak
septik durumlar öncesinde immün sistemi desteklemek amaçlı
kullanımı ve diyete eklenmesi uygun olarak tıp camiasınca genel geçer bir olgudur.
Covid-19 pandemisi ile alakalı c vitamininin tedaviye girmesi
konusunda ise hekimler ve uzmanlar arasında farklı görüşler
vardır. Yapılan çalışmaların çoğunda test ve kontrol gurupları
arasında anlamlı bir fark olduğunu gösteren çalışmalar pek azdır ve bu çalışmaların akredite olduğu da tartışmalıdır. Gerekli
veri düzenlemesinin yapıldığı çalışmalar ise yüksek doz c vitamininin covid-19 enfekte bireylerin tedavisinde etkili olmadığı
sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmalar gösteriyor ki C vitamini
ile ilgili olarak henüz net bir görüş beyan etmek mümkün değil
daha detaylı araştırmalara ihtiyacımız olacaktır.
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Dicle Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji
Ana Bilim Dalı

Akne nedir?
Akne vulgaris, halk dilindeki ismiyle sivilce, çoğunlukla ergenlik döneminde görülsede, otuzlu ve kırklı
yaşlara kadar görülebilen iltihaplı (enflamasyonlu)
bir deri hastalığıdır. Daha çok ergenlik döneminde
orta çıkmasının nedeni vücudumuzun ergenlik dönemindeki hormon seviyelerindeki değişimlerdir. Akne,
vücudumuzda en çok yüz bölgesinde ortaya çıkar.
Bunun dışında yaygın olarak boyun, omuz, göğüs ve
üst sırt kısmında oluşabilir. İnsanlarda istenilmeyen
bir görüntü oluşturduğundan özellikle kadınlarda olmak üzere kişinin ruh sağlığı ve sosyal yaşamı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır.

Akne neden oluşur?
Akne belli bir ırka ve bölgeden bağımsız olarak dünyadaki her bireyin cildinde çıkabilir. Akne vulgarisin
temel nedeni derimizin dermis tabakasında bulunan
yağ bezlerinin aşırı sebum salgılamasıdır. Yağ bezlerinden sorumlu olan hormon erkeklerde çokça
bulunan androjen hormonudur. Lakin kadınlarda da
bir miktar androjen hormonu olduğu bilinmektedir.
Derimizin en dış tabakası olan epidermis tabakasının
kendini yenilemesi sonucunda ortaya çıkan döküntüler yoğun sebum ile birleşerek yapışkan hale gelip
sebumun dışarıya salgılandığı kanalın tıkanmasına
sebep olur. Akneli cilde sahip bireylerde bu döküntülerin sağlıklı cilde sahip bireylerden daha çok olduğunu unutmayalım. Cildimizde doğal olarak bulunan
ve ne yapsak da cildimizden uzaklaştıramadığımız
Propionibacterium acnes (P. acnes) ve stafilokok epidermidis (S. Epidermidis) gibi bakteriler, yağ bezlerinin tıkalı olan kanallarından içeri girerek tıkanmış
olan bölgede birikip iltihaba (enflamasyon) yol açarlar. Bu arada, aknenin bulaşıcı olmadığını bilmek
sosyal yaşam ve iş hayatı içindeki ilişkilere olumlu
etkisi olacaktır.
TEMMUZ • AĞUSTOS • EYLÜL 2020

23

Geleneksel tedaviler, zayıf topikal biyoyararlanım ve antimikrobiyal direnç nedeniyle akne tedavisinden olumlu sonuçlar
alınmasını riske atabilir. Bilim insanları, nano taşıyıcıların etkili akne tedavisinin elde edilmesinde büyük bir potansiyele
sahip olduğunu söylemektedirler. Topikal penetrasyonu kolaylaştıran ultra ince boyutları ve akne patogenezinin merkez
üssü olan saç köklerini hedefleme kabiliyetleri, akne tedavisinde kullanımlarının çok etkili olabileceğini göstermektedir.
Akne tipleri nelerdir?
Bilim insanları akneyi hafif dereceli, orta dereceli ve
şiddetli akne olmak üzere üç temel gruba ayırırlar. Hafif akneli insan cildinde küçük sivilceler, beyaz başlıklı
ve iltihapsız siyah nokta yani komedonlar bulunur. Orta
derece akne ise hafif dereceli akneden daha ileri gitmiş,
siyah noktalar, püstüller, papüller ve hafif iltihap ile karakterizedir. Şiddetli akne tipinde papüller, püstüller ve
ağrılı kistik nodüller oluşmuş, cilt kalınlaşmış görünüme sahip olup, ciltte yara benzeri izler görülebilir.

Akne tedavisinde amaç nedir?
Ergenlik döneminde akneli cilde sahip yüz (100) hastadan altmışı (60) bu süreci herhangi bir medikal tedaviye
ihtiyaç duymadan hafif atlatabilirken kırkı (40) bir cildiye uzmanının planlayacağı tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Peki, uzmanlar tarafından amaçlanan tedavi hasta
memnuniyeti için yeterli olacak mı? Bunun cevabı kişiden kişiye elbette değişecektir. Gelin önce akne tedavisinde hedeflenen sonuçlara bir göz atalım.

Akne tedavisinde temel amaç;
1. Mevcut sivilce lezyonlarını ilerlemesini engellemek
ve tedavi etmek,
2. Kalıcı yara izini olabildiğince önlemek,
3. Hastalık sürecini en kısa zamana düşürmek
4. Morbiditeyi en aza indirmektir.
Uzmanlar, mevcut akne lezyonlarının iyileştirmeye çalışırken, hastaları yeni akne lezyonlarını önlemenin
yolları konusunda bilgilendirilmeli ve uzun süreli tedavi
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gerektiren durumlarda olumlu sonuçların alınabilmesinin tedaviye uyunç göstermekle sağlanacağı konusunda
hastaları bilinçlendirilmelidir.

Tedavi yöntemleri
Etkili bir akne tedavisi için bir rejim belirlenirken bireysel hasta faktörleri dikkate alınmalıdır. Bu faktörlere
örnek vermek gerekirse mevcut tıbbi durum, hastalık
durumu, lezyonların ciddiyeti, endokrin öyküsü ve hastanın tercih ettiği tedavi yöntemidir (oral veya topikal).
Hafif ila orta dereceli akne tipleri için topikal tedavi ilk
tercih olarak uygulanır. Topikal uygulama ile direk akneli alana temas sağlanırken sistemik uygulamadan kaynaklı olası ciddi yan etkilerden korunmuş olunur. Topikal
tedavi, derinin bariyer özelliğinden dolayı şiddetli akne
tiplerinde yetersiz kalabilir. Bundan dolayı dermatologlar (cildiye uzmanı hekimler) şiddetli akne tiplerinde ise
sistemik tedaviyi tercih edebilirler. Dermatologlar sistemik tedaviyi bazen tek başına bazen de topikal tedavi ile
kombine olarak uygulamaktadırlar.
İlaçla tedavi dışında hekim veya eczacı kontrolü altında
olmak şartıyla doğal içerikli veya etkinliği kanıtlanmış
aktif kozmetik içerikli dermokozmetik ürünler ile etkili tedaviler mümkün olabilmektedir. Bunlardan farklı
olarak optik terapi gibi ilaçsız tedavilerin de uygulama
yetkisi olan kişilerce uygulanması gerektiğini unutmayalım. Bilimsel çalışma verilerine dayanarak, akneye
sebep olan mekanizmayı hedef alan bir kombinasyon
tedavisi ile genellikle başarılı bir sonuç alınabileceğini
söyleyebiliriz.

Etkili akne tedavisinin önündeki engeller
nelerdir?
İlaçlı veya aktif kozmetik içerikli dermokozmetik ürünler ile yapılan geleneksel tedavilerden her zaman
olumlu sonuç alınamayabilir. Başarısız bir tedavi, hastanın ruh sağlığında ciddi harabiyetlere sebep olabilirken aynı zamanda eczacı ve hekimlerin bu hastalığı
tedavi etme motivasyonlarını düşürebilir. Gelgelim, bu
hastalığın tedavisini zorlaştıran etmenler nelerdir onlara bir bakalım.
1. İnsan derisi, dış etmenlerin deriden nüfuz etmesine
karşı çok güçlü bir bariyer görevi görür. Deri; hipodermis, dermis ve epidermisten oluşur. Epidermisin en dış
tabakası olan stratum corneum, dış etmenlerin vücuda
girmesine karşı muazzam bir engel oluştururken aynı
zamanda terapötik ajanların da deriden geçişine engel
oluşturmaktadır.
2. P. acnes ve S. epidermidis gibi mikroorganizmaların
geleneksel antibiyotiklere karşı artan direnci, aknenin
tedavi edilebilirliğini engellemektedir.
3. P. acnes biyofilm oluşturarak antimikrobiyal ajanlara karşı bir savunma sistemi oluşturur. Biyofilm yapısı antimikrobiyal ajanların terapötik etkinliğine engel
oluşturur. Biyofilm yapısını kısaca şöyle tanımlayabiliriz,
mikropları antimikrobiyal ajanlara ve bağışıklık tepkisine karşı koruyan bir polisakkarit matrisi içinde kapsüllenmiş mikrop topluluklarıdır.
4. Anti-akne ilaçlarının, basit emülsiyon, çözelti, tablet,
jel, kapsül, süspansiyon gibi geleneksel ilaç verme yöntemlerinde kullanılması, aknenin merkez üssü olarak
bildiğimiz pilosebase üniteye hedeflendirilmemesinden
dolayı tahriş, kızarıklık, kuruluk, leke oluşumu ve ışığa
duyarlılık dahil olmak üzere sayısız istenmeyen yan etkilere neden olur.
5. Son olarak, bir gram-pozitif olan P. acnes antibakteriyel ajanların bakteriyel sitoplazmaya girişini engelleyebilen kalın bir peptidoglikan tabakası ile çevrilidir P.
acnes’in bu yapısı antibiyotik ajanlara direnç göstermesinden dolayı tedaviye engel oluşturmaktadır.

Akne tedavisinde nano taşıyıcılar
Nanoteknolojinin hayatımızın nerdeyse her alanına artarak girdiğini günlük yaşamımızda görebiliyoruz. Bilgisayar, fizik, kimya, biyoloji, malzeme bilimi, elektronik,
kozmetik ve tıp alanlarında getirdiği yeniliklerle hayatımızı daha kolaylaştırmaktadır.
Araştırmacılar ve firmalar geleneksel ilaç verme sistemleri ile akne tedavisinde olumlu sonuç alınmasını
engelleyen etmenlerin üstesinden gelmek ve tam etkin
ve güvenilir bir terapötik etkinlik sağlamak amacıyla
nanoteknolojiden faydalanarak nano taşıyıcı sistemler
geliştirdiler.

Nano taşıyıcılar nedir?
Nano taşıyıcılar, 1 ila 1000 nm boyutuna sahip ilaç taşıyıcı sistemlerdir. Silika, kalsiyum fosfat, metalik nanopartiküller gibi inorganik maddeler veya polimer, lipit
bazlı nanopartiküller gibi organik maddelerden hazırlanırlar. Terapötik ajanın sürekli salımı, deriden geçişinin artırılması, bozunmasının engellemesi, foliküler
hedeflendirilmesi, ve kombine tedavi, akıllı ilaç taşıyıcı
sistem olarak tasarlanabilmesine olanak sağlaması gibi
bazı avantajlarından dolayı nano taşıyıcı sistemler akne
tedavisinde uygulanabilirlikleri konusunda araştırmacıların dikkatini çekmiştir.

Akne tedavisinde kullanılan yeni taşıyıcı
sistemler nelerdir?
Bilim insanları lipidler, polimerler ve altın gibi çeşitli
malzemeler kullanarak etkili bir akne tedavisi sağlamak için nanotaşıyıcı sistemler geliştirdiler. Lipozom,
niozom, etosom gibi veziküler taşıyıcılar; misel, nanopartikül ve nanosünger gibi polimerik taşıyıcılar; mikroemülsiyon ve nanoemülsiyon gibi emülsiyon sistemler;
katı lipid nanopartikül (SLN), nano yapılı lipid taşıyıcı
(NLC) ve lipid nanokapsül gibi lipidik nanopartiküller;
ve nanokristaller en çok üzerinde çalışılan nano taşıyıcı sistemlerdir. Akne tedavisinde kullanılan yeni taşıyıcı
sistemlerin kısaltmış hali için aşağıdaki grafiğe bakabiliriz.

Akne tedavisinde yeni sistemler

Partiküller
sistemler

Veziküler
sistemler

Kolloidal
sistemler

Diğer
sistemler

Katı lipit nanopartiküller

Lipozomlar

Nanoemülsiyonlar

Aerosol
köpükler

Mikroküreler

Niozomlar

Mikroemülsiyonlar

Mikrosüngerler
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Nanotaşıyıcıların akne tedavisindeki
avantajları nelerdir?

Piyasada bulunan topikal akne karşıtı
ticari ürünler

Geleneksel tedaviler, zayıf topikal biyoyararlanım ve antimikrobiyal direnç nedeniyle akne tedavisinden olumlu
sonuçlar alınmasını riske atabilir. Bilim insanları, nano
taşıyıcıların etkili akne tedavisinin elde edilmesinde
büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylemektedirler.
Topikal penetrasyonu kolaylaştıran ultra ince boyutları
ve akne patogenezinin merkez üssü olan saç köklerini
hedefleme kabiliyetleri, akne tedavisinde kullanımlarının çok etkili olabileceğini göstermektedir. Dahası, akıllı nanosistemlerin tasarımı, kombinasyon terapisinin
uygulanması ve fotodinamik ve fototermal tedavilerin
tasarımı için kullanılabilirler. Foliküler hedefleme ve
anti-akne ajanlarının hedef bölgede kontrollü salınımı
sağlamak, hedef olmayan bölgelerde ilacın erken salınmasını ve ilişkili yan etkileri önlemek açısından çok
faydalıdır. Ayrıca, terapötik ajanın nano taşıyıcı sistem
içinde kapsüllenmesi, dağıtılması veya hapsedilmesi
onu parçalanmaya karşı korur ve terapötik ajanın cilt
tahrişi gibi olası yan etkilerini de azaltır.

Günümüzde piyasada bulunan topikal nano taşıyıcılı
sistemler daha çok anti-aging, kırışık giderici, leke giderici, nemlendirici amacıyla kullanıma sunulmakta
olup az sayıda anti-akne ürün bulunmaktadır. Tablo 1’de
dünyada bulunan ticari topikal nanotaşıyıcılı anti-akne
formülasyonların isimleri, üretildikleri firmalar, ve nanotaşıyıcı sistemin ismi gösterilmektedir.

Sonuç
Sonuç olarak, nanotaşıyıcı sistemlerden tam terapötik
etkinlik elde etmek için nanotaşıyıcı sistemi oluşturan
bileşenler, nanotaşıyıcıların boyutu ve salım profili gibi
formülasyon niteliklerin optimize edilmesi gerekmektedir. Güvenilir nano taşıyıcı anti-akne ürünler geliştirmek için, bu nano taşıyıcıların kliniğe ulaşmadan önce
detaylı bir araştırılması yapılmalıdır. Akneye sebep olan
mekanizmaları ortaya çıkaran daha detaylı çalışmalar,
yeni anti-akne tedavilerinin tasarımını daha da tetikleyecektir.

Firma

Ürün ismi

Nana taşıyıcı sistem

Kara Vita

Clear It! Complex Mist

Nanosünger

Joyona International
Marketing Ltd.

NanoGold 24Hour Cream

Gold nanopartikül

Chantecaille

NanoGold Firming Treatment

Gold nanopartikül

DS Laboratories, Inc.

Hydroviton.CR Liquid
Normalizing Soap 80 g

Nanozom

Celazome New Zealand Limited

Celazome O-Plex
Target Acne Spot
Treatment

Nanoküre

Nano Cyclic

Nano Cyclic
Cleanser Silver

Nanosilver
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Akne çok sık görülen, göreceli olarak tüm bireyleri hayatlarında en az bir
kez etkile-yen bir deri hastalığıdır. İstatistiklere göre 12-25 yaş arasındaki
kişilerin %85’i, 25-34 yaş arası erişkinlerin yaklaşık %8’i ve 35-44 yaş arasındaki erişkinlerin de %3’ünde değişik derecelerde akne görülmektedir.
Halk arasında genellikle sivilce olarak tanımlanan akne, cildin orta katmanındaki yağ salgılayan kanalların tıkanması ile ortaya çıkar. Ağzı tıkanan dilate olmuş bir deri keseciğinin içinde keratin, epitel hücre döküntüleri ve yağ
birikimi sonucu olu-şur.
Akne tedavisinde etkili, keratolitik bir tedavi gereklidir. Keratoliz yapan maddeler epidermisin boynuzsu tabakasının ayrılmasını veya dökülmesini sağlar.
Derinin sert dış katmanını gevşeten ve çıkaran bu maddeler; üre, salisilik
asit, rezorsin v.b. dir. Keratolitik ilaçlar akne, siğil kepek ve sedef hastalığı
(psoriazis) gibi cilt ve saçlı deri bozukluklarının tedavisinde kullanılır.
Formül:
Salisilik Asit 3g
		Resorsin 3g
		Alkol(%95) 150g
		
Gül Suyu 150g
Formülde yer alan maddeler:
Salisilik Asit: Beyaz veya renksiz iğnemsi kristaller veya beyaz tüysü kristal
yapılı bir tozdur. Sentetik şekli beyaz ve kokusuzdur. Renksiz, kristal yapıdaki
bu organik asit genellikle bitkisel hormon olarak kullanılır. Salisin metabolizmasının bir ürünüdür. Aspirin olarak adlandırılan asetil salisilik asitle
benzer kimyasal özellikler taşır. Sali-silik asit deskuamasyonu (herhangi bir
şeyin dış yüzeyinin soyularak pul pul dökül-mesi) hızlandırır. Hafif fungusid
etki gösterir. Salisilik asit deriden hızla absorbe olur ve idrarla yavaş bir şekilde elimine edilir. Akne tedavisi ve tinea barbae, tinea capi-tis, tinea cruris
gibi fungus türleri tedavisinde de kullanılmaktadır.
Rezorsin: Beyaz kristal bir madde olup, karekteristik bir kokusu vardır. Rengi hava ve ışık etkisiyle kırmızıya dönüşür. Yakıcı bir tadı vardır. Günümüzde
Rezorsin hari-cen antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Haricen (pomat % 10-20, so-lüsyon %0,1) psoriazis, akne, sebore, ekzema ve
diğer deri hastalıklarında kullanı-lır. Çok geniş satıhlara tatbikten kaçınılmalıdır.
Alkol: Alkolün çoğu farmasötik formülasyonlarda sıklıkla kullanılan çok iyi
bir çözü-cüdür. Karakteristik bir koku ve tadı vardır. Her oranda su, eter veya
kloroform ile karışabilir. Etil alkol %60-90 yoğunlukta etkin olmakla birlikte
cilt antisepsisi için %70’lik yoğunluk optimal etkinlik gösterir. Buna karşılık
yoğunluk %50’nin altına düştüğünde aktivitesini büyük ölçüde kaybeder. Alkol etkisini proteinleri pıhtılaştıra-rak ve lipitleri eriterek gösterir.
Gül Suyu: Berrak, renksiz ve belirgin gül kokulu bir sıvıdır. Gül yağı üretimi
esasında yan ürün olarak elde edilir. Gül yağının imbiklerden alınmasından
sonra yağ altı de-nilen yağlı su ikinci kez distile edilir ve ikinci distilasyondan
sonra tekrar yağı alın-mış suya gül suyu denir. Gül suyunun içinde gülyağı
dışında hiçbir katkı maddesi yoktur. Yüzde yüz doğal olduğu için cilt temizliğinde kullanılır. Özellikle hassas cilt-lerin en büyük sorunu olan kızarıklıkları yatıştırması için sıklıkla kullanılır ve her cilt tipine uygundur. Antiseptik
özelliğinden dolayı cildi temizlemeye ve ayrıca nemlen-dirmeye de yardımcı
olur.
Formülün Hazırlanması:
Rezorsin ve salisilik asit havanda ezilerek karıştırılır ve alkolde çözülür. Gül
suyu ilave edilerek uygun bir ambalaj içinde teslim edilir.
Haricen, akne tedavisinde kullanılır.
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BAĞIRSAK
SAĞLIĞI ve
DİYET
Sindirim işlemi çiğneme, mide ve bağırsak hareketleri gibi mekanik bir işlem
olmanın yanı sıra, aynı zamanda sindirim de enzimlerin görev aldığı kimyasal
bir işlemdir.
Ağızdaki tükürük ile başlayan bu süreç mide ve özellikle ince bağırsaktaki sindirim enzimleri ile tamamlanır. Besinler böylelikle parçalarına ayrılır ve bağırsaklardan emilir.
Sindirimin en büyük yükünü taşıyan bağırsakların sağlıklı olmasını yeteri kadar
önemsiyor muyuz? Hipokrat M.Ö. 450 yılında şöyle der; “Tüm hastalıklar bağırsakta başlar, bağırsak hasta ise vücudun geri kalan kısmı da hastadır” Günümüzde araştırmalar da bu savı doğrular niteliktedir.

Dilşah KAÇAR
Fonksiyonel Tıp
Diyetisyeni
Barsak Terapisti

Tükettiğimiz besinler, kullanılan ilaçlar, toksinler, kimyasallar, mide asidi yetersizlikleri gibi durumlarda sindirim sistemi görevini sağlıklı bir biçimde yerine
getiremeyebilir.
Özellikle tükettiğimiz besinlerdeki sindirilemeyen besinler, toksinler ve mikroplar, bağışıklık sisteminin ana duvarı olan bağırsaklardaki sıkı bağlara hasar verir.
Bu sıkı bağlar, bağırsaklarınız ile kan dolaşımına girmesine izin verilen madde
arasındaki geçiş noktasıdır. “Sızdıran bağırsak sendromu” ya da bir diğer adıyla
“Geçirgen bağırsak’’, bağırsaktaki sıkı bağların açılması ile ilgili durumdur.
Bağırsağa sızan toksinler ya da iyi sindirilmemiş besinler kan dolaşımına geçerek, bağışıklık sistemi tanımadığı bu maddelere karşı saldırıya geçiyor ve bağışıklık sistemi kendi dokusuna saldırıyor. Bu döngünün uzun zaman sürmesi ile
“Otoimmün Hastalıklar” yani bağışıklık sistemi hastalıkları ortaya çıkıyor.

Hipokrat M.Ö. 450
yılında şöyle der; “Tüm
hastalıklar bağırsakta
başlar, bağırsak hasta
ise vücudun geri kalan
kısmı da hastadır.”
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Sızdıran Bağırsak ve Sebep Olabileceği Durumlar
1. Gıda duyarlılıkları (laktoz, gluten gibi )
2. Bağırsak hastalıkları ( chron’s, ülseratif kolit gibi)
3. Otoimmün hastalık ( tiroid hastalıkları, çölyak, romatoidartrit,multipl skleroz,
egzama, sedef…)
4. Emilim bozuklukları (B12, folat, magnezyum yetersizlikleri gibi)
5. Cilt hastalıkları (sedef, egzamalar, özellikle zamansız akne, sivilce)
6. Duygu durum bozuklukları (Mutluluk hormonu olan seratoninin %95’i bağırsaklardan salgılanır)

GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK ve SAĞLIKLI BİR SİNDİRİM İÇİN 7 ÖNEMLİ BESİN
Gıda duyarlılığını tedavi etmek amacıyla kullandığımız yöntem ‘’eliminasyon diyetleri’’dir. Gluten, laktoz ve lektin
gibi kişide gıda hassasiyeti yaratabilecek besin öğelerini kişiye özel olarak eliminasyon diyetleri ile çözüme kavuşturuyoruz. Bunun dışında genel olarak barsak yapısındaki sıkı bağları onarmak ve dolayısı ile bağışıklık sistemini
güçlendirmek için önerdiğimiz 7 altın besin var.

1- KEMİK SUYU
Bağırsak duvarının iyileşmesinde
et-kemik sularının rolü çok büyüktür. Et-kemik suyunun yapısında
bol miktarda bulunan jelatin, doğal
yağlar, mineraller, vitaminler ile glutamin, glisin gibi aminoasitler bağırsak duvarının onarılmasında son
derece önemlidir.

2- ELMA SİRKESİ, LAHANA TURŞUSU GİBİ FERMENTE BESİNLER
Sağlıklı bir sindirim için, sindirim
enzimleri ile benzeri etkilere sahip
bu besinleri tüketmek, şikayetlerin
azalmasına büyük ölçüde yardımcı
olacaktır.

3- EV YAPIMI YOĞURT
En önemli probiyotik kaynaklarından
biri ev yoğurdudur. Aynı zamanda
probiyotik öğelerin yaşamasını sağlayan prebiyotik özellikde taşımasıyla bağırsak sağlığında en önemli
öğelerin başında gelir.

4- SOĞAN ve SARIMSAK
2 litre saf limon suyuna 40 diş sarımsak ezerek temiz bir kavanoza
konur ve karanlıkta 1 ay beklenir.1
ay sonra her sabah yada her akşam
1/2 çay bardağı içilmesi doğal antibiyotik etkisi gösterecektir.

5- AVAKADO, TATLI PATATES, BAL KABAĞI,
KIRMIZI PANCAR ve YER ELMASI
Avokado içerdiği esansiyel yağ ve magnezyumun yanı sıra eşi
bulunmaz bir posa kaynağıdır. 3 ay boyunca yiyeceğiniz 100 gr
lık avokadonun bağırsak onarıcı özelliği vardır. Kırmızı pancar
safra asidini uyararak kabızlığın giderilmesine yardımcı olurken, yer elması ise güçlü bir antibakteriyel etkiye sahiptir.

6- HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi hem orta zincirli yağ asidi içeriği nedeniyle bağırsak hastalıklarına iyi gelir hemde onarıcı özelliğe sahiptir.
Caprilik asit içeriği ile de anti bakteriyel, anti viral ve anti fungal
(mantar kovucu) dır.

7- TAZE SIKILMIŞ MEYVE ve SEBZE SULARI
Vücutta birikmiş ağır metal ve toksin atıklarını temizler.

Son olarak, ‘’hastalık yoktur, hasta vardır’’ yaklaşımı ve kişiye özel
oluşturulan doğru beslenme modeli ile bağışıklık sistemini güçlendirmek, otoimmün hastalıklarda gerilemeler oluşturmak ve bu hastalıkların yarattığı ağrı, şişkinlik, kronik yorgunluk gibi semptomları
gidermek gerçekten münkün. Sağlıkla ve sevgiyle kalın…
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Diyarbekir’e

GELEN DE AĞLAR
GİDEN DE AĞLAR

Birsen İNAL

Fotoğraflar, Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi arşivine aittir.
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Bir başkadır memleketimizin hali. Gelen ağlar, giden ağlar. Zoraki gidenlerin
yüreklerini hasret dağlar, gözleri ise
bahar aylarında çağlayan Dicle gibi delice ağlar.

dökenlerden biri yıllar sonra eski komşusuna misafirliğe gelir. Gelen misafiri
çarşı pazar gezdirmek adettendir. Nerelere gidileceğini, neler alınabileceğini
komşusuna seslenerek sorar:

“Diyarbekir’ê gelen de ağlar giden de
ağlar.” Bu cümle içinde gizlenen o kadar çok şey var ki yaşanmışlıklara dair.
Korkular, yanlış tanıtımlar, farklı imajlar, dostluklar, mertlikler, sürgünler,
zoraki gidişler, özlemler ki hep akıtır
gözyaşlarını...

-Kele bacım, eski qomşîlarımız gelmiş,
peynir, zad zaxire alacağ. Ben de dêyiyem ki onî birezim gezdirem ama nereye gidax, nerden ne alax bilmîyem. Başan qurban, birezim bahan anlatîsan
yoxsa yox?

Mertliğin, dostluğun destanının yazıldığı memleketimizin kaderidir gelenin
ağlaması. Diyarbekir’e gelen tayinciler
yanlış tanıtılmanın etkisiyle korku, kaygı ve gözyaşları içinde gelir, gözyaşları içinde gelenler, şehri ve insanlarını
tanıdıktan sonra giderlerken de şehir
insanının dostluğuna, yardımseverliğine, kadirşinaslığına, mertliğine gözyaşı
dökerek giderler...
Diğer bir gurup ise zoraki gidenlerdir ki
gittikleri yerlerde hala memlekete özlemle gözyaşı dökerler...
İşte bu gelirken de giderken de gözyaşı

-Vuş kele niye anlatmîyam kulağ ver
bahan, êyi dinle ki mısafırımızî êyicene
gezdiresen...
Dağ Kapı’dan Mardin Kapı’ya kadar yürüyün. Yürürken de etrafınıza iyice bakın. Önce Kadayıfçı Sayım’dan peynirli
kadayıf alın, şimdi tam vaktidir. Hatta
bir kiloda bol cevizli burma kadayıf da
alın. Sol yana bakmayı unutmayın ha!
Uzaktan da olsa Saray Kapı’yı görmüş
olursunuz. Eğer sıcaktan bunalırsanız
az biraz giderseniz Aydın Büfeden Nihat Usta’nın kendi eliyle yaptığı hakiki
limonatadan için. Sakın para vermeyin
zaten o ikram ediyor. Çok merttir. Karnınız acıkmışsa tadına doyum olmayan

ekmek arası köfte de yiyin. Hasan Paşa
Hanı’nda nefes alın., Demli kaçak çayı
yudumlarken gördüğünüz gariplere
söyleyin ki “Diyarbekir’e gelen de
ağlar, giden de ağlar, zoraki gidenlerin yüreği Dicle gibim çağlar…”
Ulu Cami’de mistik havayı ciğerlerinize çekerken, kara taşlardaki
ince işçilik sizi alıp ta bin sene geriye götürecek. Ulu Cami’den çıktığınızda yüzünüzü Altuncilar Çarşî’sına
çevirin. Altuncîlardan cebinize ve bileğinize göre ister kız hasırı, ister yarım ister tam olsun ama hasır bilezik döktürmeyi
unutmayın. Gerçi iyi bir hasır ancak bir ayda çıkar
ama hasır ustasına acele olduğunu söylerseniz size yetiştirir. Az daha unutuyordum bildiğiniz bir sarrafa döktürün hasırınızı! (Yaklaşık olarak 100g ve 22 ayar hatta
bir çift olurdu hasır bilezikleri eski Diyarbekirli hanımların. O bilezikleri bir de güzel taşırlardı ki bileklerinde
görmek gerekirdi. Ağırlıklarıyla altındılar, hanımdılar,
hatundular, hürmeydiler her biri ayrı bir değerdi teyzelerim, halalarım, yengelerim, komşu ablalarım… Eskiden yaş mefhumuna bakılmadan komşu teyzelerimize
”aba, abla” diye hitap ederdik.)

“Ölmîşlerinize rehmet ola orada Şex Güzel’e rehmet
okîyasız. Ne kedem altuncîlara gitsem Şex Güzel gözümün ögüne gelir. İlan êqrep sançmağına karşî tükrîginen afsunladığî şekerleri az yemedığ. Yêqiniz olsun
Allah’tan ki yazın hewşte ya da damda taxta yatardığ ya
ilan eqrep yanımızdan geçerdi bizi sançmazdî. Sebeh
kaxtığımızda yanımızda yunumuzda ilan qöyneklerini
az görmedığ...”
Altıncılardan çıktıktan sonra Eski Yoğurt Pazarı’ndan
geçerek Sülüklü Hana gidin mutlaka. Eski yoğurt pazarından geçerken Çırıx Fırınından çörek ya da çaqıl ekmek alın. Dükkânların önünde ‘elbiklerdeki’ saf koyun
yoğurtlarını koklayın çünkü o yoğurtlardan Karaca Dağın kekik kokularını alacaksınız.
Sülüklî Xan’a hem yorgunluğunuzu alırsınız hem de
közde pişen her derde deva menengiç kahvesini yudumlarken kuyudaki sülüklerden derman ararsınız ki kuyu
artık sülüksüzdür... Dışarı çıkınca sülük satan dükkânın
önünden geçeceksiniz zaten. Bir iki tane sülük alın, şişeye bırakın bana getirin, dalıza (sırtınıza) atayım, kirli
kanı çekerler, kanınız temizlenir, hastalık namına bir
şeyiniz kalmaz.
Kör Yusuf’tan biber-baharat, zencefil, karanfil, hevlican,
tarçın, çörek otu alın, toz biber, pul biber alın. Tam karşısındaki süpürgeciden de bir tane İstanbol süpürgesi
alın. Caddeye çıkınca sıra sıra dizi çerezcileri göreceksiniz. Kavun, karpuz çekirdeği, badem şekeri almadan
olmaz. İspayî Başı’nda (Sipahi Pazarı) el tezgâhında yapılmış ‘Ecem xalısî’, eski muharir kilimlere bakın, antika eşyaya meraklıysanız almadan önce pazarlığınızı
iyice yapın. Gerçi oranın otoraxçî esnaflarî çok zûddedir.
Benim rahmetli dedem Oturaxçi Abdurrahman Efendi
de İspayî Başî esnaflarından dı...
Anneanneme takılırdım. “Başka iş yok muydu dedem
oturakçılık yapıyordu.” Anneannem, kendine has Bit-

lis ağzıyla “Ke oğul, sen dedenle mezek
edîsen. Torpağî başan olmîya, o vakıt
ki biz seferberloxta Diyarbekir’e
geldoğ, iş kâr yoxtî. En kıymetli işti
oturaxçilox.” derdi. Ben lazımlık
(bebe tuvaleti) yapıp satan kişiye
oturaxçî dendiği sanırdım. Oysa
oturakçılık; ayaküstü alışveriş yapan kişilere denirmiş. Ben nerden
bileyim ki...
Şarşîya Şewûtî’den geçerken Şalcî
Ömer’e uğrayın, gönlünüz gözünüz
açılır xeftu renk şallarda bakarken.
Namı dünyaya yayılmış puşîleri başınıza,
boynuza bağlayın. Gerçi o eski puşîlerden degil.
Ma eskilerden ne kaldı ki? Canım çıkaydı bu memleket
bu hale mi gelecekti? Nerde Ermeni komşularımızın
yaptığı puşîler? Gene derdimi teprettiz ha... Gitmişken
Ayaxkabîcilar çarşısından kocanıza, kardaşınıza çevirmeli yemeni alın, poçiklî olmasınî da unutmayın ha! Belki kendi kendinize de hamam nalını bulur alırsız.
Melikehmed’e doğru bakarken uzaktan da olsa Urfa
Kapı’yı misafire gösterdikten sonra yüzünüzü Dört
Ayaklı Minare’nin küçesine (sokağına) çevirin. Karnınız
belinize yapışmıştır, Mardin Kebap Evi’ne gidin, sade kebap isteyin ki lezzetinden barmagızî da barabar yersiz
(parmağınızı beraber yersiniz). Siz yemek yerken kulağınıza Surp Gregos Kilisesi’nden gelen çan sesleriyle
Dört Ayaklı Minare’den yükselen ezan sesleri birbirine
karışarak yankılar ki tüyleriniz diken diken olur. Bilisen
degil aba qurban? Ben böyle söylüyorum ama şu anda
ne kilisenin çanı çalıyor ne de minareden ezan sesi yükseliyor… Vêran oldu vêran…
Mardinkapı’ya doğru yolunuza devam edersiniz. Sağ kolun üstünde Qamışlî (Kamışlı) ziyaretine Fatiha okrken
benim de ölmüşlerimi müşterek êdin babazın xerine
(babanızın hayrına). Peynirciler Çarşîsı’na girin, ister
örgü peynir, ister tepsi isterseniz salamura peynir siparişinizi verin. Çünkü Diyarbekir peyniri olmadan kahvaltıyı aklınızdan bile geçirmeyin. Êle değil aba qurban
olmıştî başan?
Yavaş yavaş yolunuz bitecek. Delliler Xanı’nî bilisiz yoxsayox (biliyor musunuz, bilmiyorsunuz)? Hani şimdi Kervansaray söylüyorlar ya işte orası. Tarih boyunca İpek
Yolu yolcularına, gelip geçmiş kavimlere konaklık etmiş
olan Kervansaray bütün ihtişamıyla önünüze çıkacaktır.
İçeri giri, qantırmalî (kemerli) eyvanlardan birine oturun, demli çayınızı yudumlarken çok eskilere doğru bir
yolculuğa çıkarsınız hayal olsa da… Keçi Burcun’a sadece bakabilirsiniz… Yasaklı bölge henüz… Mardin Kapı’dan geçip Diyarbekir’in akciğeri Esfel (Hevsel) bahçelerine, melül mahzun akan Dicle’ye bakarken tatlı bir
hüzün kaplar her yüreğinizi. Hani o eski çay ögî (önü),
hani o eski kumalî şeftali, hani o eski hülleler? Ah bacım ah tar û mar ettiler... Qız bahan bax (kız bana bak)
hele, On Gözlü Köprü’nün gözlerini saymadan olmaz ha,
belki dokuzdur, on değil, ha ne dersiniz?

Bax işiz bitende esfel baxçalarını arxaza alıp fotraf
çekmağî unutmîyasız. Eve geldığız zaman soraram size.
Fotraf çektiz yoxsa yox?
TEMMUZ • AĞUSTOS • EYLÜL 2020

31

DOĞAL TIBBIN
(NATUROPATHY)

DOĞUŞU
Sağaltım; Mezopotamya, Çin, Hint ve Orta Çağ Avrupasında kendi felsefesini ve coğrafi gerçeklikleri ile hareket ederdi.
Coğrafi gerçekliğe rağmen bir evrensel bakışı da bünyesinde barındırırdı. Bu felsefeye göre önemli olan iyileşmeden
önce iyilik halinin korunmasıdır. İyilik halinin korunması için 5 temel gerçeklik kuramı vardır:
1) Yeteri kadar güneşe ihtiyaç; 2) Yeterli ve temiz suya ihtiyaç; 3) Temiz hava; 4) Temiz toprağın temiz ürünü; 5) Hareket

Sergen SUCU
Heilpraktikerin
(Doğal Tıp Uygulayıcısı
Tıp Dışı Pratisyen)

Hastalıkların da iyileşmenin de tarihi neredeyse insanlığın tarihi kadar
eskidir. Tıp tarihçisi Victor Robinson,
tıbbın başlangıcını “tarih öncesi çağlarda ormanda yankılanan ilk ağrı
çığlığı, hekime gönderilen ilk çağrı
idi.” sözleriyle dile getirir. Keza tıbbın evriminde -temel eksenleriyle
büyüsel tıp, akılcı tıp ve çağdaş bilimsel-deneysel tıp olarak sıralanabilecek dönemler- her aşamaya
eşlik eden geleneksel halk hekimliği
ve şifacılık uygulamaları da insanlığın başlangıcından günümüze kadar
varlığını koruyabilmiştir. Geleneksel
halk hekimliği uygulamalarından
koruyucu hekimlik hizmetlerine ve
bilimsel klinik uygulamalara kadar
geniş bir spektrumda tanı-tedavi,
esenlendirme ve bakım pratiklerinde
etkin bir rol oynayan kadınlar açısından tarihsel sürece bakıldığında ise,
cinsiyetçi bir yaklaşımın sergilendiği
görülmektedir. Bu çalışmada, tıbbın
tarihinin şifa verici kadınlar açısından irdelenmesi, kadın şifacılara yönelik ötekileştirici ayrımcılığın temel
dinamiklerinin tıbbın değerleri ekseninde sorgulanması tıbbı ve bilimi
girmiş olduğu buhrandan çıkarabilecek en geçerli praxistir. Bilim ve tıp
ortoks bir yaklaşım nedeni ile kısır ve
ilerleyemez bir konumdadır. Bu nedenle tıbbin tarihine inerken kadının
ve doğanın tarihi ile buluşmak bizleri
sağaltımla da buluşturacaktır.
Yazının keşfinden önceki toplumsal
yaşamda ilk sosyal hareketliliğin kadın ve erkek arasında işbölümü ol-
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duğu, bu iş bölümünde yay ve okun
erkeğe, sepetin kadına verildiği, avcı-toplayıcı dönem erkeklerin avlandığı (kısıtlı yaşam ihtiyacı karşılama),
uygarlığın tohumunu atan kadınların
ise toplayıp taşıdığı bilinmektedir. İş
bölümü böyleyken kadın hem doğurduğu canlının hakikati ile buluşmuş
hemde toplayıcılık sayesinde doğaya dair çokça veriyle bütünleşmiştir.
Doğanın ürkütücü anlaşılamazlığını
ise mistik ve büyüsel yöntemlerle
açıklamaya çalışan insan düşüncesi, hastalıklarla baş etmede de aynı
yöntemden yararlanmış, büyülere
ve farklı varlıklara bağladığı hastalıklardan kurtulmak için ise Şamanı
yaratmıştır. Yapılan araştırma ve çalışmalar Şamanlığın, ilk dönemlerde
kadınlara özgü bir uygulama olduğunu düşündürmektedir; bunlar arasında Şamanların uzun saçlı olması, özel giysilerinin kadın bedeninin
simgelerini taşıması, cenaze törenlerinde kadınların en önde yürümeleri sayılabilir. Bilinenle bilinmeyen
arasında bir aracı olarak kabul edilen Şamanlığın, büyüsel düşünceden
normlara sahip dinsel düşünceye geçişte de bir aracı kurum olduğu, ataerkil sistemle birlikte babadan oğula
aktarılan bir şefliğe dönüştüğü dile
getirilmektedir. Sağlık-Hastalık süreçlerine ilişkin bir başka yaklaşım
ise hastalık etkenlerinin doğadan
kaynaklandığı, dolayısıyla tedavisinin
de doğada bulunduğu varsayımından hareket eden otacıların deneme yanılmaya (simya) dayalı bitkisel
yöntemleri kullanmasıdır. Otacılık

geleneğinde toprakla doğrudan ilişkisi ve bitkiler konusunda daha fazla bilgiye sahip olması nedeniyle kadınların egemen olduğu bilinmektedir. Pek çok toplumda
“kocakarı ilaçları” olarak adlandırılan bitkisel tedavi
yöntemlerinin akılcı tıbbın ve farmakolojinin öncüsü
olduğu, bu bağlamda kadınların tıbbın gelişimine tarihin ilk dönemlerinden başlayarak katkıda bulundukları
söylenebilir.
Tarihin ilk dönemlerinde kadının toplumsal saygınlığının artışına ilişkin bir kozmik model söz konusudur. Bu
kozmik modele göre doğumun-ölümün toprakla ilişkilendirilmesi ve kadının hayatın kaynağı sayılan toprakla
temas halinde olması, onu toprağın insan üzerinde ki
temsilcisi konumuna yükseltmekte, erkeğin döllenme
süreçlerindeki işlevinin bilinmemesi bu mitolojik algıyı
güçlendirmektedir. Paleolitik ve neolitik dönemlere ilişkin arkeolojik bulgular arasında çok az sayıdaki erkek
imgelerine karşın, doğurganlık simgelerini içeren mağara resimleri, mezar figürleri, üretimin ve bereketin
sembolü kadın heykelciklerin çokluğu kadınların saygınlığının olağanüstü artışını göstermektedir. Eliade’nin
aşağıdaki sözleri kadının yaratıcılığına ve gücüne ilişkin
kozmik çerçeveyi açıklar niteliktedir: “Toprak Ananın
gebe kalmak için bir babaya gereksinimi yoktur. Bu
düşüncenin izleri Akdeniz Tanrıçalarının tanrı doğurmalarına ilişkin efsanelerde görülmektedir ve Toprak
Ananın kendine yeterliliğinin ve üretkenliğinin mitolojik
ifadesidir. Bu tür mitolojik kavrayışlara, kadının bitkilerin hayatı üzerinde belirleyici etkiler icra eden gizil büyüsel-dinsel güçlerine ilişkin inançlar karşılık gelmektedir. Kadının büyüsel-dinsel prestiji kozmik bir modele
sahiptir: Toprak Ana.” Badinter ise kadının statüsündeki temeli ve tarihsel değişimi şöyle dile getirmektedir:
“Kadınların gücü tarih dışı bir zaman-uzamda etkili
iken, erkeğin güç alanı tarihsel bir zaman-uzamda ortaya çıkmıştır. Kadının güçleri arasında yer alan ölümsüzlük, onu aşkınlık alanında önemli kılmaktadır. Kan
bağlarının ve alt klanların devamlılığını sağlamaktan o
sorumludur. Birçok eski dinde ortak olan Ana Tanrıça
mitidir.”

nın ötekileştirilip şarlatanlaştırılması eş güdümlü bir
hiçleşme yaklaşımına maruz bırakılırken, bilim normlaştırılmış normlaştıkça da kısırlaşmıştır. Bu süreçte
doğa ve insan hakikatinden de bir o kadar uzaklaşmıştır. Sağaltım, normun ve egemenin eline geçmeden evvel bölgesel ve coğrafi şartlar çerçevesinde şifalanma
sergilenirdi. Sağaltım; Mezopotamya, Çin, Hint ve Orta
Çağ Avrupası’nda kendi felsefesi ve coğrafi gerçeklikleri
ile hareket ederdi. Coğrafi gerçekliğe rağmen bir evrensel bakışı da bünyesinde barındırırdı. Bu felsefeye göre
önemli olan iyileşmeden önce iyilik halinin korunmasıdır. İyilik halinin korunması için 5 temel gerçeklik kuramı söz konusudur:
1) Yeteri kadar güneşe ihtiyaç
2) Yeterli ve temiz suya ihtiyaç
3)Temiz hava
4) Temiz toprağın temiz ürünü
5) Hareket
Aynı zamanda bu evrensel bakış hala güncelliğini korumaktadır.
İyilik halinin korunumunu bu denli öncelikli tutan dişilliğin, tıbbı doğal tıp İÖ 2000 li yıllardan 18. yy kadar
ciddi erk tahribatlarına ve ötekileştirilmelerine maruz
kalırken, 18. yy’da (aktif fiziğin ve materyalizmin popüler olduğu bu dönemde) Alman Tıp kökenli Erkek doktorlar tarafından sağaltımın Ruhsal ve Natural tarafının
da olduğu kanatine varılıp, örgütlenmeler gerçekleşti.
Toplumsal olan ve insanlık tarihi kadar eski olan doğal
tıp ta dernek ve resmi merciler aracılığıyla normlaştırılarak;
Otocılık ve şamanlığın yerini, Fitoterapi
Ruhani tedavilerin yerini, Homeopati-Biyoenerji
Masaj ve dokunmanın yerini, Fizyoterapi, Osteopati,
Dorn Metodu, vs
Telkin Sükutlaştırmanın yerini, NLP gibi yöntemler aldı.

Antik Sümer ve Babilde de sağaltımın öncüleri kadınlardı kadınlar şifacılığı dua ve dilekle, bitkisel/hayvansal ürünler ve toprak ürünleri ile gerçekleştirirken,
normlaşan sağlık organizasyonu ile birlikte Sümerler’de doktorların iyileştirmek için hastalardan bir
bedel alması yasaklanmıştır. Hasta olmuş kişilerden
ziyade hasta olmamaları için koruyucu sağlık hizmeti
sundukları sağlıklı bireylerden, sağlık koruma bedelleri
alınmıştır. Bu uygulamanın asıl amacı hastalanan bireyin sağlığının korunmamasındaki en büyük etmenin işini iyi yapamamış olan şifacının olmasıydı ve bu yüzden
hastadan bir bedel talep edilemezdi.

Her ne kadar kişisel olarak bu denli bir normlaşmaya
karşı olup sağaltımın toplumsallaşması ve bilginin erkten uzaklaşmasını düşünsem de bu denli bir çalışma
yaratıp doğal tıbbın daha fazla yok edilinmesine karşı
durdukları için Samuel Hahnemana, Sebastian Kneipp
ve diğer birçok naturopatha (Doğal Tıp Uzmanı) teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü sayelerinde başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika’da doğal tıp, doktor olmayıp tıp dışı pratisyenler
tarafından eğitim alındıktan sonra uygulanmakta. Yetersiz ve hakikatinden kopuk olsada ikiyüz yıldır doğal
tıp öğretisi yaşamaktadır ve yürümektedir.

İnsanlık tarihi kadar eski olan (tıbbın annesi olan) doğal tıbbın tarihi, doğayı/yaşamı üretim ve dişillik üzerinden ele alırken; öncelikli olarak koruyucu sağlık
önlemlerini ele alırdı. Bunu yaparken de bireyin beslenmesinden yaşam şekline, maruz kaldığı durumdan
yaşayıp yaşayacaklarına kadar iç güdüsel, gözlemsel
ve bütüne bakan bir yaklaşımla doğadan beslenici bir
sağaltım uygulayıcılığı sergilenirdi. Doğal tıbbın tarihinin ötekileştirilip şarlatanlaştırılması ile bilimde kadı-

Doğal tıp öğretisinin bir bütünüyle yalnızca Doktor, Eczacı, Diş Hekimi vs olmaksızın toplumun bütün kesimi
ile buluşturulduğu vakit hakikatine kavuşabileceğine
inanıyorum. Toplumun bütün kesimiyle buluşan doğal
sağlık -yani başta iyilik halinin korunması- bilginin ve
ortodoks tıbbın egemenliğini de ortadan kaldırabilecek
niteliğe sahiptir. Sağlığın, yaşamın, bilginin ve bilimin
egemeninin olmadığı bir dünyada iyilik halimizi koruyacağı günün yakınlığıyla, sağlıcakla kalın.
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HAMİLELİK
AĞIZ SAĞLIĞINI
nasıl etkiler?

Dt. İbrahim Halil AZLAL

Birçok kadın hamilelikleri süresince ağız mukozasında
meydana gelen değişiklikleri fark eder. Gebelikte ağızda
görülen değişiklikler, östrojen hormonuna bağlı olarak
artan damarlaşma ve doku metabolizmasında değişikliklere bağlı olarak gelişen peridontal dokuların lokal
faktörlere aşırı derecede yanıt vermesiyle ilişkilidir.
Gebelik döneminde vücutta salgılanan progesteron hormonu artış gösterir. Bu durum sağlıklı bir gebelik için
gerekli olsa da maalesef bağışıklık sistemi de baskılar.
Değişen hormon seviyeleri, diş etlerini zararlı bakteri
plağına karşı daha korunmasız ve hassas hale getirir.
Eğer daha önceden mevcut problemler var ise hamilelik
durumu daha da kötüleştirir. Mide bulantıları ve kusmalar ağız içinde asit salgısını artırarak dişlerin yüzeyinde
aşınmalara devamında da dişin sert dokularının bakterilerin salgıladığı asitlerle yumuşatması sonucu çürüklere yol açmaktadır.

Hamileyken Dişler Neden Kaybedilir?

Eğer gıdalarla yeterli kalsiyum sağlanamazsa bebeğin
gelişimi için gerekli olan miktar annenin kemiklerinden
karşılanır. Dişlerden kalsiyum çözünmesi olmaz. Gebeliği süresince anne adayının iyi beslenmesi, ağız ve diş
sağlığına önem vermesi halinde, herhangi bir diş sorunuyla karşılaşılmaz.
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Hamilelik sırasında anne dişlerinden kalsiyum kaybı ve
her hamilelikte annenin bir dişini kaybedeceği yanlış bir
inanıştır. Ayrıca hamilelik sırasında annenin dişlerinden
kalsiyum kaybı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Aksine, kalsiyumun diş dokusu ile yaptığı bağ,
kemiklerle yaptığına nazaran 6 kat daha kuvvetlidir. Eğer
gıdalarla yeterli kalsiyum sağlanamazsa bebeğin gelişimi için gerekli olan miktar annenin kemiklerinden karşılanır. Dişlerden kalsiyum çözünmesi olmaz. Gebeliği
süresince anne adayının iyi beslenmesi, ağız ve diş sağlığına önem vermesi halinde, herhangi bir diş sorunuyla
karşılaşılmaz. Gebelikte bulantı ve kusma görüldüğünden, ağız içindeki asit seviyesi yükselmekte ve dişlerdeki
sorunlar artmaktadır. Ayrıca bebek beklenen dönemde
tatlıya, abur cubura aşırı istek belirlenmesi, dişetlerinin
daha çabuk kanaması ile acı ve hassasiyet yüzünden annenin fırçalamadan kaçınması gibi nedenlerden ötürü
bu dönemde ağızdaki çürük sayısında artış ve diş kayıp-

ları olabilmektedir. Anne adayları planlı gebelik öncesi
diş hekimi kontrolü ve gerekli ise gebelik öncesi müdahalelerin yapılmasını ve risk faktörlerinin belirlenip annenin bu konuda bilgi alarak riskler hakkında bilgi sahibi
olabilir, gebelik süresince oluşabilecek risk faktörlerini
en az seviyeye indirebilir.

Hamilelik Sırasında Diş Tedavisi Yapılabilir mi?
Bebeğin organ gelişim evresi olan hamileliğin ilk üç
ayında etkili dental tedavilerden kaçınılması gerekir.
Bu safhada neden olunan bir bakteriyemi bebeğin organ gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmekte, gereksiz
müdahaleler düşüğe sebep olabilmektedir. Son üç aylık
dönemde bebek anne karnında oldukça büyümüştür
ve doğum yaklaşmıştır. Anne koltuğa rahat oturamaz
ve aşırı stres erken doğuma neden olabilir. Aynen ilk
üç aylık dönemde olduğu gibi, acil tedaviler dışında diş
hekimi müdahale etmeyecektir. Ancak herhangi bir diş
tedavisi için en uygun zaman 4. ve 6. aylar arasıdır. Lokal
anestezi yapılmasında ise özel bir durum yoksa sakınca
yoktur. Şiddetli ağrının eşlik ettiği acil durumlarda kadın
doğum hastalıkları uzmanının önerileri doğrultusunda
tedavi hamileliğin herhangi bir döneminde yapılabilir.
Fakat yine acil olmayan tedavilerin doğum sonrasına
ertelenmesi uygundur.

Hamilelikte İlaç Kullanımı
Genellikle hamilelik sürecinde diş ağrıları için parasetamol tipi ağrı kesiciler güvenle kullanılmaktadır. Ağrı
kesici kullanımında dikkat edilmeli ve kesinlikle kadın
doğum doktorunuzun önerilerine uyulmalıdır. Antibiyotik kullanımı gerekirse Penisilin türevleri (amokisisilin
vs.) antibiyotiklerin kullanımının bebek için herhangi bir
sakıncası yoktur. Tetrasiklin gurubu antibiyotikler kullanılmamalıdır. Tetrasiklin gebelik sırasında alınırsa bebeğin dişlerinde “tetrasiklin renkleşmeleri” oluşmasına
yol açar.

Hamilelikte Diş Röntgeni Çekimi
İlk 3 aylık dönemde bebeğin organ taslakları geliştiği için
röntgen çekilmesi tavsiye edilmez. Sonraki dönemlerde
röntgen çekilmesinde bir sakınca yoktur. Bu konuda kadın doğum doktorunuzun görüşü alınarak çekim yaptırmanız gerekmektedir. Eğer acil bir tedavi için kesinlikle
röntgen filmi çekilmesi gerekiyorsa, anne adayına özel
koruyucu kurşun önlük giydirilmeli ve düşük doz uygulaması yapılmalıdır.

Hamilelikte Ağız Ve Diş Bakımı
Nasıl Yapılmalıdır?
Plak birikimi ve diş eti hastalıkları ile hamilelik sırasında oluşan hormonal değişiklikler arasında direkt bir
ilişki vardır. Bu nedenle anne adaylarına, hamilelik öncesinde tam bir ağız muayenesinden geçerek hamilelik
sırasında sorun yaratabilecek tüm şüpheli dişlerini tedavi ettirmeleri gerekmektedir. Hamileyken anne adayına sorun çıkartma ihtimali olan dişlerin ve dişetlerinizin tedavisini yaptırmanız hem bebeğin hem de annenin
rahat bir hamilelik dönemi geçirmesini sağlayacaktır.
Diş çürüklerini ve diş eti hastalıklarını önlemek için yapılması gereken herkes gibi günde 2 kez, 3 dakika süre
ile dişlerin flor içeren bir diş macunu ile fırçalamak,

dişlerin arasını diş ipi ile temizlemek aynı zamanda ılık
ve tuzlu su hazırlayarak gargara yapılması sağlanabilir.
Bu yöntemler ağzın pH değerinin korunmasına yardımcı
olur.

Hamileyken Beslenme Alışkanlıklarınıza
Dikkat Edin.
Hamilelik sırasında beslenme, hem annenin hem de
bebeğin genel sağlığı ve ağız diş sağlığı için oldukça
önemli. Anne adayları ara öğünlerinde, özellikle tatlı
olan atıştırmalık yiyeceklerden kaçınmalıdır. Ağız içinde kalmış ve uzaklaştırılmamış olan besin artıkları dişlerdeki çürümeyi ve diş eti sorunlarını hızlandıracaktır.
Bu dönemde bebeğin ve annenin kemiklerinin sağlıklı
olabilmesi için ve anne adayının, günlük olarak 1200
-1500 mg kalsiyum alması gerektiğinden, diş sağlığının
korunması için A, C ve D vitaminlerini içeren yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, süt, peynir, et, balık, meyve gibi
besinlerin düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Bebeğin Diş Sağlığı İçin Alınması Gereken
Önlemler Var Mıdır?
Çiftlerin hamilelikte diş sağlığı konusunda sıklıkla merak ettiği unsurlardan biri de bebeklerde diş gelişimi
oluyor. Bebeğin diş gelişimi anne karnında başlar. Bu
dönemde anne hem kendi sağlığı hem de bebeğinin diş
gelişimi için dengeli beslenme ve ağız sağlığına dikkat
etmelidir. Araştırmalarda diş ve diş eti hastalıklarına
sahip olan bireylerde, düşük ağırlıklı bebek doğum ihtimalinin arttığı ve bebeğin hayatının riske edildiği gösterilmiştir.
Özet olarak tüm anne adayları hamilelikte diş sağlığı konusunda aşağıdaki unsurlara maksimum düzeyde
dikkat etmelidir:
w Kusma durumlarından sonra muhakkak ağız bakımı
yapılmalı, en azından ağız çalkalanmalıdır.
w Mümkün olduğunca röntgen çekim işlemleri doğum
sonrasına ertelenmelidir.
w Ağrı kesici ya da antibiyotik kullanımı doktor önerisi
alınarak yapılmalıdır.
w Tatlı yedikten belirli bir süre sonra dişler fırçalanmalıdır.
w “Diş etlerim kanıyor” düşüncesiyle dişleri fırçalamadan kaçınılmamalıdır.
w Günde en az iki kez diş fırçalama, diş ipi kullanma ile
etkili diş bakımı yapılmalı ve plak birikimine engel olunmalıdır.
w Hamilelere uygun ağız gargaraları ya da ılık tuzlu su
ile gargara yapılmalıdır. Özellikle ılık tuzlu su diş etlerini
rahatlatır ve dişeti hassasiyetini azaltır.
w Lokal anestezi yapılmasında özel bir durum yoksa sakınca yoktur; ama yine de öncelikle kadın doğum doktorunun önerisi alınmalıdır.
w İlk 3 ay etkili diş tedavisinden kaçınılmalıdır. Tedaviler
2. üç aya; yani 4-5-6. aylara ertelenmelidir. Son 3 ay da
oldukça önemlidir acil olmayan tedaviler doğum sonrasına bırakılmalıdır.
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w AYAKTA RAPORSUZ: ÖDENMEZ
w AYAKTA RAPORLU: SAĞLIK KURULU RAPORU
w RAPORUN DÜZENLENECEĞİ SAĞLIK KURUMU:
TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI
w RAPORU DÜZENLEYECEK HEKİMLER:
HEMATOLOJİ UZMANI (BULUNMAYAN YERLERDE 3 İÇ HASTALIKLARI
UZMANI VEYA 3 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI)
w RAPORA İSTİNADEN REÇETE YAZABİLECEK HEKİMLER:
HEMATOLOJİ VEYA İÇ HASTALIKLARI VEYA
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMAN HEKİMİ
w MAXİMUM RAPOR SÜRESİ: 1 YIL

Ecz. Mustafa VARSAK

“SIRALI DAĞITIM KAPSAMINDAKİ İLAÇLARDANDIR”
FAKTÖR 8 İLAÇ RAPORLARINDA:
Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyi belirtilecektir.
a)Faktör düzeyi % 1 veya altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan proflaksi hastalarında haftalık faktör
kullanım miktarı 4500 üniteyi geçemez. Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda,
bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtileceği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir.
b) Hemofili hastalarında; akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak
ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir.
w Faktör preparatları medulaya adet olarak tanımlanmıştır. Ünite olarak girilmesi ilaç süresinde erken bitime ve
kesintiye neden olmaktadır.
w Akut kanama raporlarında raporun düzenlendiği günden itibaren 3 günlük doz ödenir.
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ÖRNEK 1
FAKTÖR 8 1000 IU				

12 ADET

Haftada 3 x 1.0

FAKTÖR 8 500 IU 				

12 ADET

Haftada 3 x 1.0

RAPOR:
KARAR: TANI: HEMOFILI A(D66) FAKTÖR DÜZEYİ % 1,2 HEDEF EKLEM PROFLAKSİ 1 AYDA 3 TEN FAZLA AKUT
KANAMASI VARDIR. KİLO: 85 HASTANIN HEMOFİLİ HASTASI OLUP KANAMA VEYA ŞÜPHESİ DURUMLARINDA
DOZU DOKTOR TARAFINDAN AYARLANMAK ÜZERE FAKTÖR 8 PREPARATI KULLANMASI HAYATİ ÖNEME HAİZDİR. HEDEF EKLEM PROFLAKSİSİ İÇİN SÜREKLİ ŞEKİLDE 4500 Ü/HAFTA KULLANILMALIDIR. HASTANIN
YUKARDA ETKEN MADDE VE İSMİ, KULLANIM DOZU VE ADEDİ BELİRTİLEN HASTALIĞI İLE İLGİLİ İLAÇLARINI 6 AY SÜREYLE KULLANMASI GEREKMEKTE OLUP HASTA KATILIM PAYINDAN MUAFTIR. FAKTOR VIII
Tanı Bilgileri
Tanı

Başlangıç

08.01.13
D66		

Bitiş

Faktor noksanlıklarına bağlı hastalıklar (Hemofililer) (D65-D68)
KALITSAL FAKTÖR VIII EKSİKLİĞİ

Rapor Etkin Madde Bilgileri
Kodu

Adı

Form

Tedavi Şema

SGKF0W

FAKTOR
VIII

Parenteral

Haftada 1 x
4500.0 Ünite

Adet / Miktar

İçerik Mik.

Eklenme Zamanı

Bu örnekteki hastamızın profilaksi hastası olduğunu görüyoruz. Rapor incelendiğinde ayda 3 ten fazla kanamasının olması hastanın profilaksi hastası olduğunu gösteriyor. Reçeteyi hesapladığımızda haftada 1000
üniteden 3 tane 500 üniteden 3 tane alarak haftalık 4500 üniteyi tamamlıyor.

ÖRNEK 2
FAKTÖR 8 1000 IU				

12 ADET

GÜNDE 2 x 2

RAPOR:
Açıklamalar
KARAR: TANI: HEMOFİLİ A(D66) FAKTÖR DÜZEYİ %1,2 HASTANIN KANAMASI VARDIR.(SOL DİZDE KANAMA) FAKTÖR VIII 2X2000 KULLANMASI GEREKMEKTERDİR. HASTANIN YUKARDA ETKEN MADDE VE İSMİ,
KULLANIM DOZU VE ADEDİ BELİRTİLEN HASTALIĞI İLE İLGİLİ İLAÇLARINI 3 GÜN SÜREYLE KULLANMASI
GEREKMEKTE OLUP HASTA KATILIM PAYINDAN MUAFTIR. FAKTOR VIII
Tanı Bilgileri
Tanı

Başlangıç

Bitiş

08.01.13.1 - Akut kanama ya da cerrahi girişimler öncesi, faktör noksanlıklarına bağlı hastalıklar (...
D66
KALITSAL FAKTÖR VIII EKSİKLİĞİ
Rapor Etkin Madde Bilgileri
Kodu

Adı

Form

Tedavi Şema

SGKF0W

FAKTOR
VIII

Parenteral

Günde 2 x
2000.0 Ünite

Adet / Miktar

İçerik Mik.

Eklenme Zamanı

Bu örneğimizde aktif kanaması olan ve 3 günlük kanama raporu çıkaran bir
hastamızın reçetesini görüyoruz.
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OKUMA VE
İZLEME
ÖNERİLERİ

Ecz. Zeynep TOPRAK

Çarpık düzen içinde her köşe
başında yaşanan acıların
topluma nasıl eğlence ve
merak güdüsünü tatmin
etme şeklinde seyre sunulduğu çok akıcı ve açık bir
dille anlatılıyor. Bu kitabın
durup düşünmemize ve önce
kendimizden başlayarak
içinde bulunduğumuz düzeni
sorgulamaya başlamak için
güzel bir kitap
olduğunu düşünüyorum.

KÖR KUYULARDAN
AHLAT AĞACINA
Hasan Ali Toptaş’ın Beni Kör Kuyularda isimli kitabı Kasım 2019’da
raflarda yerini aldı. Kitabın kapak resminde ise Nuri Bilge Ceylan’ın
Ahlat Ağacı (2018) filmine ait bir kare yer almaktadır. Bu detay hem
kitap hem de film ile ilgili tanıtım yazısı yazmaya teşvik etti. Aslında kitap kapağında kullanılan görsel –ki yazının ilerleyen bölümlerinde de karşınıza çıkacak şekilde- roman hakkında birçok fikir
veriyor. Beni Kör Kuyularda kitabında, köyden kente göç eden bir
ailenin yaşadıklarını herhangi bir sonuca bağlama amacı gütmeden
tüm çıplaklığıyla anlatılıyor. Hasan Ali Toptaş bu kitabında küçük bir
kız çocuğu olan Güldiyar üzerinden toplumsal körleşmeyi, yaşanılan acılar üzerinden nasıl kazanç çarklarının oluşturulduğunu gözler önüne seriyor. Kitapta başvurulan çeşitli metaforik bağlantılarla
aslında günümüz toplumunun güncel şekli ince ince eleştiriliyor.
Kü-çük Güldiyar üzerinden toplumun ‘bana dokunmayan yılan bin
yaşasın’ felsefesini nasıl benimse-diği çok acı detaylarla okurun
yüzüne çarpıyor. Çarpık düzen içinde her köşe başında yaşanan
acıların topluma nasıl eğlence ve merak güdüsünü tatmin etme
şeklinde seyre sunulduğu çok akıcı ve açık bir dille anlatılıyor. Bu
kitabın durup düşünmemize ve önce kendimizden başlayarak içinde
bulunduğumuz düzeni sorgulamaya başlamak için güzel bir kitap
olduğunu düşünüyorum.
Şimdiden iyi okumalar.
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MİNİ DİZİ
“UNORTHODOX”

Gel gelelim Nuri Bilge Ceylan’ın 2018 yılında vizyona
giren Ahlat Ağacı filmine, yönetmen bir dergide yer
alan röportajında akrabası ile evli olan emekli bir öğretmenden esinlenerek filmin gerçek bir hikayeden
uyarlandığını söylemiştir. Emekli öğretmenin görece
farklılığından etkile-nen Nuri Bilge Ceylan film çekme fikrini öğretmenin oğlu Akın ile paylaşıp, kendisinden babası ile ilgili anılarını yazmasını istemiş.
Başta filmi emekli öğretmen üzerine kurgulamayı
düşünse de Akın’ın yazdıklarından çok etkilendiği
için Ahlat Ağacı’nı oğul üzerine şekillendirmeye karar ver-miş. Akın’ın yazdıklarını okurken bazı kısımlarda kendimden çok şey gördüm ve beni derinden
etkiledi diyen Nuri Bilge Ceylan bu şekilde filmin temellerini atmış.
Ahlat Ağacı filmi üniversiteden mezun olup ailesinin
yanına Çanakkale’nin Çan ilçesine dönen Sinan karakteri üzerinden ilerlemektedir. Klasik bir aile yapısına sahip Sinan’ın ilçeye döndükten sonra hayalleri
bu küçük kasabaya sığmaz ve bu Sinan’ı yavaş yavaş
topluma karşı hissizleştirme ve kendi içine dönüp
kendini, babasını ve farklı olma durumunu kabullenmeye razı ediyor görün-mektedir. Bu konuda Sinan’ın bu ruh halini ve geçirdiği içsel serüveni büyük
şehirde okuyup görece küçük şehre dönen herkesin
çok iyi anlayacağı kanaatindeyim. Tek hayali yazdığı Ahlat Ağacı kitabını yayınlatmak olan Sinan’ın bu
uğurda girdiği savaşlar ve yaşadığı hayal kırıklıklarını filmde çok iyi yansıtan yönetmen, Sinan üzerinden
herkesin toplumda hayalleri için kimlerle ve nasıl
muhatap olabileceğini, hayallerini gerçekleştirmek
için senin kaliteli işler yapmanın yeterli olmayacağını toplumun aşılması gereken birçok “bariyerinin”
olduğunu gösteriyor.
Sinan’ın emekliliğine çok az kalmış öğretmen babası
İdris ise toplumdaki bütün saygınlığını kay-betmiş,
hayattan beklentileri ve hayata bakışı görece farklı
bir adamdır. Sinan-İdris ilişkisi üzerin-den baba-oğul ilişkisini, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, iletişimsizliğin kişileri götüreceği noktayı sade ve
tüm derinliğiyle gözler önüne sürüyor.
Ahlat Ağacı’ın üç saat olması önyargıya neden olmamalıdır. Film baştan sona sakin ama akıcı bir şekilde
ilerlemektedir. Her bir sahnesinde tanıdık duygulara
ve gündelik hayatınızda şahit/dahil olduğunuz ama
sorgulamadığınız diyalogları gözler önüne seriyor.
Gündelik hayatımızda sorgula-madığımız ama bilinçaltımızda derin yaralar açan olaylar üzerinde düşünmemizi sağlamaktadır.

Unorthodox, Deborah Feldman’ın 2012’de yayınlanan ve çok satanlar listesine giren yarı
otobiyografik kitabı Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots romanından
uyarlanan mini Netflix dizisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Dizi New York’ta yaşayan Hasidik
Yahudilerini ana karakter Etsy üzerinden işler.
Unothodox dizisi yeryüzündeki bütün tutucu ve
değişime açık olmayan toplumların aslında ne
kadar birbirine benzediğini bir kez daha gözler
önüne seriyor. Hasidik Yahudileri New York’un
ortasında şehirden ve modern dünyadan olabildiğince soyutlanmış şekilde yaşamaktadırlar.
Öyle ki akıllı telefon ve internet kullanımı bazı
cemaat üyeleri dışında yasaktır. Aynı zamanda
bir erkeğin eşi dışında bir kadınla tek ba-şına
kalması ya da gereksiz konuşması da yasaklar
arasında yer almaktadır. Kadınların ise dini kitaplarını okuması ya da belli bir saatten sonra
dışarı çıkması gibi bir takım yasaklara maruz
kaldıklarını dizide gözlemlemekteyiz. Seküler
hayat öğrenilmesin diye seküler okullara gitmek, seküler kitaplar okumak, kütüphanelere
gitmek bir dizi yasaklardan bazılarıdır. Yahudi-lerin geçmişte yaşadıklarının Hasidik cemaatine
tezahürü “Kaybettiğimiz 6 milyon için do-ğurmalısınız” şeklinde olmuştur. Bu da kadınlardan
beklenen tek şeyin çocuk doğurmak oldu-ğunu
gösteriyor. Dizi cemaatten ayrılmaya dünyaya yeniden gelmek gibi bir duygu anlamı katmaktadır.
Esty aynı cemaatten Yank ile evlenir. Evlenmelerinin üzerinden bir yıl geçmesi-ne rağmen bir
türlü hamile kalamaz. Bu süreçte diğer cemaat
üyelerinin kendisinden beklen-tileri ve ona karşı
değişen tavırlar sonucu hayatını ve ne istediğini
sorgulamaya başlar. Unort-hodox her ne kadar
New York’ta yaşayan Hasidik Yahudilerini anlatsa da Esty’in yaşadıkları bi-zim coğrafyadaki
kadınlar için çok da uzak duygular olmadığını
düşünmekteyim. Dizinin 4 bö-lümden oluşması
izlenmesini çok kolaylaştırıyor. Hiç sıkılmadan
izleyeceğinizden eminim.
Şimdiden iyi seyirler.

Şimdiden iyi seyirler.
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PSİKODRAMA
Psikodrama insanın ilişki
sorunlarını ve iç çatışmalarını spontan oyun içinde
rol alarak, kendine özgü
tekniklerle ele alıp işler ve
böylece insana bu üç yeteneği
üzerine çalışma imkanı verir.
Özetle psikodramanın temel
yaklaşımı insanın spontanlık
ve yaratıcılık kaynaklarını
harekete geçirerek, onu,
kendisi, toplum ve çevre için
sorumluluk alacak duruma
getirmektir.

Psikodrama nedir?

Dr. Ceylan Ergül
Psikiyatri Uzmanı
Psikodrama
Yardımcı Yöneticisi
ceylanergul@gmail.com

Psikodrama, Avusturya’lı psikiyatri uzmanı Dr. Jacob Levy Moreno’nun
1920’li yıllarda geliştirdiği bir psikoterapi yöntemidir. Yaygın olarak bilinen
psikoterapi yöntemlerinde kişi oturur
pozisyonda olup kendini daha çok sözel olarak ifade ederken, psikodramada ise kişi hareket halinde olup kendini
daha çok bedensel olarak ifade eder.
Zaten psikodrama etimolojik olarak
Yunanca’daki ‘psyche’ (ruh) ve ‘drama’
(eylem) sözcüklerinden gelir. Bir grup
psikoterapisi yöntemi olarak geliştirilmiştir, ancak bireysel psikoterapi içerisinde de bir teknik olarak kullanılabilir
(monodrama). Psikodramada işlenen
konu ve sorunlar zaman ya da mekanla
sınırlı değildir. Geçmiş, şimdi ya da gelecekle ilgili olabilirler. Tüm evren, mitoloji, masallar ve rüyalar psikodrama
sahnesinde kendilerine yer bulabilirler.

Bir grup psikoterapisi ortamı:
Üyeler ve yönetici kolay hareket etti-

Psikodrama etimolojik
olarak Yunanca’daki
‘psyche’ (ruh) ve
‘drama’ (eylem)
sözcüklerinden gelir.
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rilen ve birbirinin aynısı olan sandalyelerde otururlar. Sandalyelerin hepsi
grup halkasının merkezine dönük şekilde ve eşit mesafede bulunmalıdır,
böylece grup üyelerinin tümü birbirini
rahatlıkla görebilir.

Psikodramanın temel öğeleri
nelerdir?
Yönetici / terapist: Psikodrama çalışmasından sorumlu olan profesyonel kişidir. En önemli işlevi grup üyelerindeki
spontanlığı, yaratıcılığı ve eylem kapasitesini harekete geçirmektir. Yöneticinin grup ortamındaki rolü model olma,
gerektiğinde insiyatif kullanma, yerine
göre yön verici ve yorumlayıcı olmaktır.
Psikodrama oturumları bir ya da daha
sıklıkla iki yönetici ile yürütülür.
Grup: Grup psikoterapisine katılan üyelerin tümüdür. Grupta ortak amaçlar,
uyum, ait olma duygusu gibi özellikler
ile sürekli gelişen bir grup kaynaşması (kohezyon) söz konusudur. Grup, her
üyenin verilen geri bildirimler ve paylaşımlarla değişip gelişmesinde önemli
bir rol oynar.
Sahne: Psikodramada eylemin sergilendiği yerdir.
Protagonist: Bir psikodrama oturumunda kendi yaşantısını ya da rüyasını çalışmak üzere sahneye getiren baş
oyuncudur.

Yardımcı ego ve eş: Bir psikodrama oturumunda kendi
yaşantısını sahneye getiren protagonist, bu yaşantıdaki
önemli kişileri, duyguları ya da olguları gruptan seçtiği kişilere rol vererek sahnede canlandırır. Bu kişilere
‘yardımcı ego’ denir. Protagonist kendisinin rolüne de bir
üyeyi seçebilir, bu yardımcı egoya ise ‘eş’ adı verilir. Protagonistin eşi sahneleme sırasında her zaman protagonistin yanında ya da arkasında bulunur.

Psikodrama nasıl uygulanır?
Klasik bir psikodrama oturumu ortalama 90 dakika sürer.
Oturumların sıklığı ve sayısı üyelerin uygunluğuna ve ihtiyacına göre düzenlenir. En uygun grup üyesi sayısı 12-14
arasındadır. Bir psikodrama oturumunun üç temel aşaması vardır: Isınma, oyun aşaması ve grup görüşmesi.
Isınma aşaması: Grup üyelerinin konuya, role ya da o
andaki duruma hazırlanmasını amaçlar. Isınma, üyelerin
spontanlıklarının artmasına ve grubun direncinin kırılmasına olanak verir. Bu aşamada grubun nasıl bir çalışma yapacağına, kimin protagonist olacağına karar verilir.
Oyun aşaması: Protagonistin çalışacağı yaşantı ya da
rüyayı sahnelediği eylem aşamasıdır. Protagonist zihnindeki sahneyi canlandırmak için grubun diğer üyelerine
ya da odadaki eşyalara kendi sahnesindeki kişilerin, dekorun, hatta soyut kavramların, duyguların rollerini verebilir. Yöneticinin uygulamayı seçtiği bazı teknikler doğrultusunda protagonist rol verdiği kişilerin (yardımcı ego)
ya da eşyanın yerine geçebilir (rol değiştirme), kendisinin
yerine başkasını (eş) seçerek aynı sahneyi kendisi dışarıdan izleyebilir (ayna), bir sahneyi istiyorsa kendi ihtiyacı
doğrultusunda değiştirip gerçekte olduğundan farklı bir
şekilde tekrar canlandırabilir (artı gerçeklik). Sahneyi izleyen diğer üyeler protagonistin hissedip de söylemediği
bir şey olduğunu sezerlerse, protagonistin arkasına geçip ellerini onun omzuna koyup, protagonistin ağzından
konuşabilirler (eşleme).
Grup görüşmesi: Sahnelenen oyunun bitiminde grup
üyelerinin rol geribildiriminde ve paylaşımda bulunduğu
aşamadır. Görüşme aşamasında protagonist oyununda
rol almış olan üyeler rollerinde nasıl hissettikleri ile ilgili geri bildirim verirler. Sonrasında ise grubun tüm üyeleri sahnelenen oyunu izlerken özdeşim kurdukları bir
rol olduysa ya da benzer hissettikleri bir deneyim yaşamışlarsa bunu paylaşırlar, ancak protagonist ile ilgili bir
yorum yapmazlar. Bu aşamada yöneticinin sürece ilişkin
geribildirimleri ve yorumları oldukça önemlidir.

Psikodramanın temel teknikleri nelerdir?
Rol değiştirme: Protagonistin sahnedeki başka birinin
rolüne geçerek o olması anlamına gelmektedir. Rol değiştirme tekniğinin olmadığı bir psikodrama oturumu
düşünülemez. Sahnedeki tüm roller önce protagonist
tarafından oynanır, sonra o role seçilen yardımcı ego rolünü protagonistin gösterdiği şekilde oynar. Böylece sahne protagonistin zihnindekine olabildiğince yakın biçimde ortaya konur. Rol değiştirme sayesinde protagonistin
karşısındakinin gerçekliğinin farkına varması ve yine
onun gözünden kendisiyle yüzleşmesi mümkün olur.
Doğrudan iyileştirici ve tedavi edici bir etkiye sahiptir.
Ayna: Protagonist oyununda canlandırılan sahnede, protagonist yerine seçtiği eşin oynadığı, protagonistin ise

Psikodramanın temel
tekniklerinden rol değiştirme

oyunu dışarıdan gözleyebildiği bir tekniktir. Bu teknik sayesinde protagonist kendi davranışlarını değerlendirme
ve değiştirme fırsatı bulabilir.
Artı gerçeklik: Canlandırılan sahneyi ayna tekniği ile dışarıdan gözleyen protagonistin duygusal ihtiyacı doğrultusunda sahnedeki bir şeyi, davranışı ya da konuşmayı
değiştirmesidir. Sahne protagonistin arzu ettiği şekilde
tekrar canlandırılır.
Eşleme: Protogonistin söyleyemediği, söylemek istemediği ya da o anda bilincinde olmadığı, bastırdığı duygularını açığa çıkarmayı amaçlayan bu teknikte, yönetici ya
da grup üyeleri onun ağzından bu duyguları dile getirirler. Bunu yaparken eşleyen kişi protagonistin arkasında
durur, ellerini onun omuzlarına koyar. Eşleme esnasında
eşleyen protagonistin beden duruşu, jest ve mimiklerini
taklit ederek onunla empati kurar.
Psikodramanın temel tekniklerinden rol değiştirme: Rol
değiştirme sayesinde protagonistin karşısındakinin gerçekliğinin farkına varması ve yine onun gözünden kendisiyle yüzleşmesi mümkün olur. Doğrudan iyileştirici ve
tedavi edici bir etkiye sahiptir.

Psikodrama hangi kuramsal temele dayanır?
Moreno’ya göre insan beden yapısının özelliği nedeniyle
eyleme yönelik girişimci bir varlıktır ve doğası gereği diğer insanlarla sosyal ilişkiye girer. Moreno tarafından insanlar arası ilişkinin ampirik öğretisi olarak geliştirilen
sosyometri, psikodramanın temel kuramını oluşturur.
Sosyometri ve psikodrama araştırmalarının amacı kişilerarası ilişkileri gerçeğe uygun doğal koşullarında ele
almaktır. Moreno’ya göre kişilerarası ilişkilerden oluşan
toplumsal evrende de tıpkı fizik ve biyolojik evrendekine
benzer, ampirik olarak araştırılabilir güçler ve yasalar
vardır. Fizik evrendeki çekme ve itme güçleri, toplumsal
evrende sempati ve antipati olarak karşımıza çıkar. Bu
güçleri toplumsal evrende araştırmanın yolu kişilerarası
seçim ve ret tercihlerini incelemektir. Bunu yapmak için
sosyometrik test kullanılır. Örneğin bir sınıftaki öğrencilere bir projede hangi sınıf arkadaşlarıyla birlikte çalışTEMMUZ • AĞUSTOS • EYLÜL 2020
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mak istedikleri sorulur. Öğrencilerin yanıtlarını bir arada
görüp kolayca değerlendirmek için bir grafik oluşturmak
mümkündür, bu grafiğe sosyogram adı verilir. Her öğrenci bir daire olarak gösterilir ve seçim tercihleri ok ile
belirtilir. Ayrıca sosyogram üzerinden çeşitli niteliksel
değerlendirmeler yapılabilir. En çok kişinin seçtiği üye
seçim yıldızı olarak adlandırılır.

Bir sosyogram örneği: Sosyometrik test sonucunda elde
edilen yanıtları bir arada görüp kolayca değerlendirmek
için bir grafik oluşturmak mümkündür. Her üye bir daire
olarak gösterilir ve seçim tercihleri ok ile belirtilir. En
çok kişinin seçtiği üye seçim yıldızı olarak adlandırılır.
Bu sosyogramdaki seçim yıldızı SL’dir.
Sosyometrik kurama göre çekme ve itme özelliği insanın
toplum içinde kendisine göre bir rol edinmesi ve etki sahibi olmasında en önemli kaynaklar ve güçlerdir. Sosyometride rol kuramı önemli bir yer tutar. Moreno’ya göre
rol, kişiler arası bir yaşantıdır ve hatta sosyal yaşam
rollerden ibarettir. Roller sosyal etkileşimin gözlenebilir
üniteleridir. Psikodrama çalışması sırasında kullanılan
eşleme, rol değiştirme ve ayna adlı teknikler rol kuramına dayanır. İnsan doğduğu günden itibaren yaşamı boyunca belli rolleri alır ve bu rolleri oynamada üç temel
yeteneği kullanır: spontanlık, yaratıcılık ve eylem. Her üç
yeteneğin birbirini bütünleyerek normal bir gelişme ve
olgunlaşmaya ulaşamamaları değişik ruhsal rahatsızlıkları doğurur.
Spontanlık (kendiliğindenlik): Yeni bir duruma uygun
olumlu tepki vermek ya da eski bir duruma yeni bir tepki vermektir. Verilen tepkinin insanın kişiliği ile bütünlük içinde olması gerekir. Moreno’ya göre herkesin az
veya çok kendisine ve dış dünyaya uyumunu sağlayan bir
spontanlık potansiyeli vardır. Spontan olabilmek geçmişle ilgili bağlardan kurtulmayı, yeterli oranda bağımsız, esnek olmayı ve kendini tanımayı gerektirir.
Yaratıcılık: Yeni bir senteze varmak, yeni bir ürün ortaya
koymaktır. Moreno’ ya göre, insanlar kendileri ve çevreleri ile anlamlı, sevgiye dayanan, yaratıcı ilişkiler kuramazlarsa ruhsal rahatsızlıklar ortaya çıkar.
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Eylem: Moreno’ya göre eylem her türlü canlılığın en
önemli belirtisidir ve varlığı insanlıktan çok öncelere
dayanır. Moreno eylemin insan yaşamındaki öneminden
hareketle, insanların duygu ve düşüncelerini eylem halindeyken ifade edebilecekleri bir tedavi yöntemi geliştirmek istemiş ve böylece psikodrama ortaya çıkmıştır.

Psikodrama kişiye nasıl fayda sağlar?
Moreno insanın rol olanaklarını kullanamamasının,
yani yaşamak istediği rolleri yaşayamamasının sıkıntıya yol açacağını, cesaret ve güven duygusunun ise rolü
yaşamakla gelişeceğini söyler. Rolü baskılamakla güven
duygusu kaybolur, anksiyete (kaygı) ve regresyon (kişinin
psikolojik gelişim evrelerinde önceki aşamalara gerilemesi) ortaya çıkar. Moreno sosyal uyumları bozuk olan
kişilerin çoğunluğunun rol davranışlarının zedelenmiş
olduğunu ileri sürer. Psikodramada rol değiştirme sırasında yaşanan yoğun etkileşimler bireyin yeni durumları, yeni deneyimleri yaşayıp tanımasına yardım
eder. Bu sayede kişi gelecekteki yeni koşullarda uygun
davranabilme olanağı kazanır. Psikodrama insanın ilişki
sorunlarını ve iç çatışmalarını spontan oyun içinde rol
alarak, kendine özgü tekniklerle ele alıp işler ve böylece insana bu üç yeteneği üzerine çalışma imkanı verir.
Özetle psikodramanın temel yaklaşımı insanın spontanlık ve yaratıcılık kaynaklarını harekete geçirerek, onu,
kendisi, toplum ve çevre için sorumluluk alacak duruma
getirmektir. Psikodrama temel etkinlik olarak insanın
katı davranışlarının yumuşak, esnek duruma gelmesine, özgür ve spontan olmasına, empati kurabilmesine ve
sorumluluk alabilmesine olanak verir. Genel anlamı ile
insanın sosyal beceri kazanmasına yardımcı olur. Ayrıca
geleceğe yönelik projelerin belli bir rol ve durum içinde
uygulanabilme olanağını vermesi yoluyla insanda yeni
yaklaşım ve yeni davranışların geliştirilmesini sağlar.

Psikodramanın kuramcısı kimdir?
Jacob Levy Moreno 18 Mayıs 1889’da Bükreş’de doğdu.
Sefarad Yahudisi bir ailenin altı çocuğunun en büyüğü
idi. Her çocuk gibi oyun oynamaktan çok zevk alırdı. En
fazla anlatılan oyunu arkadaşlarıyla cenneti canlandırdıkları Tanrı ve melekleri oyunudur. Bu oyunda evdeki
sandalyelerle cenneti kurarlar, Moreno Tanrı rolünü alır,
arkadaşlarına ise melek rolünü verirdi.
Moreno altı yaşındayken ailesi ekonomik nedenlerle Viyana’ya taşındı. Okul hayatına burada başlayan Moreno
merakı ve zekası ile ön plana çıktı. Ergenlik çağında felsefi ve dini kitaplar okumaya başladı. Viyana çevresindeki parklarda çocuklara hikayeler anlatıp oyunlar oynardı.
Hikayelerin konuları hakkında doğaçlama yapmaya teşvik edildikçe, çocukların canlılığının ve zekasının arttığına dikkat etmişti. Hatta bu dönemde, çocuklar için bir
çocuk tiyatrosu kurduğundan da söz edilmektedir. Bu
deneyimler, Moreno’nun spontanite ve yaratıcılık konularındaki düşüncelerinin de temelini oluşturur.
Ailesi 1905’te Berlin’e taşındı, fakat Moreno orada kalmak istemeyip Viyana’daki akrabalarının yanına döndü. O günden sonra da ailesiyle hiç yaşamadı. Bir süre
sonra anne ve babası ayrıldılar ve Moreno bu ayrılığı çok
büyük hayal kırıklığı ve kızgınlıkla karşıladı. Zamanla
okulda da derslere girmeyen ve öğretmenlerle tartışan
bir öğrenci haline geldi. Bir süre okuldan da uzaklaşıp,

J.L. Moreno (1889-1974): ‘Psikiyatriye
neşe ve kahkahayı katan adam.’

kendini ruhsal araştırmalara ve kitaplara verdi. 19111917 yılları arasında, Viyana Üniversitesi’nde tıp okudu.
Üç arkadaşıyla birlikte özellikle göçmenlere hitap eden
bir karşılaşma evi (the house of encounter) kurdu. Bu
grup her gece bir araya gelerek toplantılar yapıyordu.
Kimse ona grup liderliğini vermemiş olsa da gerek mistik inançları, gerekse tartışmalardaki öne çıkışları ile
grubun spontan lideri olmuştu. Okulda psikiyatri dersleri
alsa da kendisini aile hekimi olmaya hazırlıyordu. Bu dönem içinde Sigmund Freud’un rüyalar üzerine verdiği bir
derse katıldı. Dersin çıkışında Freud Moreno’ya hangi
alanla ilgilendiğini sordu. Moreno “Dr. Freud ben sizin bıraktığınız yerden başlıyorum. Siz insanlarla ofisinizdeki
yapay ortamda buluşuyorsunuz, bense sokakta, evlerinde, onların doğal ortamlarında buluşuyorum. Siz onların
rüyalarını analiz ediyorsunuz, ben onları rüya görmeleri
için teşvik ediyorum” dedi.
Moreno, tıp fakültesindeyken, iki önemli deneyim yaşadı.
1913’de Viyana’daki fahişelerin resmi makamlarca istismar ve taciz edildiğini öğrendi. Onları, kendine yardım
grupları içinde örgütlemeye başladı. İki yıl sonra da bir
mülteci kampının doktoru oldu ve burada önemli gözlemler yaptı. İnsanların dilleri, dinleri ve statülerine bakılmaksızın boş barakalara rastgele yerleştirildiklerini
gördü. Barakalarda yaptığı araştırmalarda, birbirlerini
tercih ederek bir araya gelmiş olan kişilerde, şartlar aynı
olmasına rağmen daha az hastalık görülmekte, buna
karşılık zorunlu olarak biraraya gelmiş bireylerin yaşadığı barakalarda daha fazla hastalık ve psikolojik sorun
yaşanmaktaydı. Zaman içinde, mültecilerin kiminle yaşayacaklarına dair tercihler yapmalarına izin verildiği
takdirde sorunların azaldığını da gözlemledi. Moreno, bu
çalışmaları sırasında seçimlerin ve itimlerin önemine
yoğunlaşmış ve sosyometrinin temelini atmıştır.
Tıp öğrenimi sırasında yaptığı önemli gözlemlerden biri
de mahkeme salonlarına gidip davaları izlemekti. Daha
sonra, arkadaşları ile eve gider ve orada yaşananları,
roller alarak canlandırırlardı. Burada gelecekteki iki
psikodrama tekniğinin temelleri atılmaya başlanmıştı:
Eşleme ve rol değiştirme. Tıp fakültesini bitirdikten sonra, ilk dinbilimsel kitabı olan ‘Babamızın Sözleri’ni yayınladı. Kitapta Tanrı’nın şimdi ve burada konuşsa neler söyleyebileceğini yazmıştı. Yine bu dönemde ilk doğaçlama

tiyatro grubunu kurdu. Geleneksel tiyatroda hissettiği kısırlığın, senaryolara bağımlı kalmaktan kaynaklandığına
inanıyordu. Ayrıca tiyatronun sosyal açıdan daha güncel
olması gerektiğine inanıyordu. Bu yaklaşıma ‘Spontanite
Tiyatrosu’ adını vermişti. Zaman içinde tiyatrodaki doğaçlama sürecini izleyiciler için olduğu kadar, oyuncular
için de bir terapi aracı olarak görmeye başladı.
Savaş sonrası Avusturya kargaşa içindeydi ve Moreno’nun terapötik tiyatro deneylerini destekleyecek ortam yoktu. 1925 yılında ABD’ye göç ederek New York’a
yerleşti. O zamanlar 36 yaşında olan Moreno, Viyana’da
hala saygınlığından şüphe edilen psikanalizin ABD’deki
popülerliği karşısında şaşırdı. Burada doğaçlama tiyatro
denemelerine devam etti. New York’taki bir cezaevinde
psikiyatr olarak çalışmaya başladı. Tiyatro ve etkileşimli grup terapisi konusunda makaleler yazdı. Amerikan
Psikiyatri Birliği’nin Philadelphia’daki konferansında
yaptığı sunumda ilk kez ‘grup psikoterapisi’ terimini kullandı. Sonraki bir kaç yıl içinde sosyometrik sistemini
geliştirdi. 1934’de ‘Yarına Kim Kalacak? Sosyometrinin
Temelleri’ isimli kitabını yayınladı. O dönemde, ülkenin
önde gelen psikiyatri merkezlerinden olan Washington
D.C.’deki St. Elizabeth hastanesinde psikodrama çalışmalarını başlattı. Mesleğin ileri gelenlerinden büyük
destek gördü. Moreno 1936’da özel bir psikiyatri hastanesi olan Beacon Hill Sanatoryumu’nu açtı ve yanına bir
psikodrama tiyatrosuyla profesyonelleri eğitme amaçlı
tesisler kurdu. Yine o yıl Amerikan vatandaşlığına geçti.
1937’de ilk profesyonel dergisi olan ‘Sosyometri: Kişilerarası İlişkiler Jurnali’nin yayınına başladı. Moreno son
hızla çalışmalarına devam etti ve çığır açan tezlerden
oluşan makaleler yayınladı.
II. Dünya Savaşı sırasında grup psikoterapileri askeri
hastanelerde ve savaştan dönen askerlerin tedavisinde
yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Moreno 1942’de
Amerikan Grup Sosyoterapisi ve Psikodrama Derneği’ni
kurdu. Aynı zamanda Sosyometrik Enstitü ve Psikodrama Tiyatrosunu açıp herkese açık oturumlar düzenleyerek farklı disiplinlerden gelen birçok uzmanın sosyometri ve psikodrama ile tanışmasını sağladı. Bunun ardından
grup psikoterapisi, sosyometri ve psikodrama hem ulusal hem de uluslararası alanda yaygınlaştı. Moreno’nun
açık seansları 1970’lerin başına dek devam etti. Onun
çalışmaları okullarda, orduda, profesyonellerin eğitiminde etkili oldu ve uygulanmaya başlandı. 1950’lerin
ortalarına kadar o dönemde psikoterapi alanında etkin
olan geleneksel psikanaliz henüz grup terapisi yeniliğini
kabul etmemişti. Moreno psikodramanın olduğu kadar
grup terapisinin de gelişmesi için uğraştı ve psikoterapide her türlü yeniliğin geliştirilmesini, yaratıcı sanatların
kullanılmasını teşvik etti.
Hayatı boyunca iki kez evlendi, ilk evliliğinden bir kızı
oldu. İkinci eşi Zerka ile 1949 yılında evlendi ve bir oğulları oldu. Moreno hayatının sonuna dek önemli çalışmalarını Zerka ile omuz omuza yürütmüştür. Jacob Levy
Moreno, 14 Mayıs 1974’de New York’da 85 yaşındayken
öldü. Moreno, mezar taşına yazılacak yazıyı şöyle seçmişti: ‘Psikiyatriye neşe ve kahkahayı katan adam.’

Psikodramanın Türkiye’deki yeri nedir?
Türkiye’ye psikodramanın gelişi psikiyatri uzmanı Dr. AbTEMMUZ • AĞUSTOS • EYLÜL 2020

43

dülkadir Özbek sayesinde olmuştur. Özbek Almanya’daki
görevlendirmesi sırasında psikodrama ile tanışmış, Türkiye’de de ilgili kişilerin psikodrama eğitimi alabilmesini
sağlayacak bağlantılar kurmuştur. Türkiye’de ilk psikodrama eğitim grupları Moreno Enstitüsü ile bağlantılı olarak 1982’de başlamıştır. Bugün Ankara, İstanbul, İzmir
ve Denizli Psikodrama Dernekleri Dr. Abdülkadir Özbek
Psikodrama Enstitüsü çatısı altında çok sayıda psikiyatri
uzmanı, psikiyatri hemşiresi, klinik psikolog, psikolog ve
psikolojik danışmana psikodrama eğitimi vermektedir.
Psikodrama yöneticisi olmak için gerekli eğitim yaklaşık
5 yıl sürmekte ve bir tez yazılmasını gerektirmektedir.
Enstitü ayrıca 35 yıldır her Mayıs ayında Bergama’daki
antik ruhsal sağaltım merkezi Asklepion’da Uluslararası
Grup Psikoterapileri Kongresi düzenlemektedir. Psikodramayı bir tedavi yöntemi olarak deneyimlemek, spon-

tanlıklarını artırmak, ilişki sorunlarını güvenli bir grup
ortamında çalışmak isteyen kişiler için ise yaşantı grupları yapılmaktadır.
Bergama Asklepion Örenyeri: Antik dünyanın en önemli sağlık kentlerinden birisi olan Pergamon, eczacılığın
babası olarak bilinen Hekim Galenos’un da memleketidir. Pergamon akropolü dışında sağlık tanrısı Asklepios
adına kurulmuş bir tedavi merkezi olan Asklepion’un
günümüze ulaşan kalıntıları M.S II.yy.da Roma İmparatoru Hadrian tarafından yaptırılan düzenlemelere aittir.
Asklepion’da uyku odalarında hastaların istihare uykusuna yatırılması, su sesi, terapi ve müzik dinletisi gibi
çeşitli yöntemlerle ruhsal hastalıklar tedavi edilmeye
çalışılmıştır. Günümüzde her yıl Mayıs ayında Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi Bergama’daki Asklepion’da düzenlemektedir.

KAYNAKLAR
1) Psikodrama Grup Psikoterapisinde Sahnesel Etkileşim, Dr. Abdülkadir Özbek, Dr.
Grete Leutz, 1987
2) Sosyometri ve Psikodrama, Prof. Dr.
Üstün Dökmen, 1995
3) http://www.akadirozbek.com/akadirozbek-mkd/hakkimizda/2359/psikodrama-nedir
4) https://www.fepto.com/about-fepto/
what-is-psychodrama
5) https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=ASK01&DistId=ASK
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Ünlü orta çağ tarihçisi Umberto Eco’nun felsefi romanı Gülün Adı’nda
geçen bu cümle, “Jorge” isimli bir karaktere ait. Eseri okuyanlar veya
1986 yılında Sean Connery’nin “Baskerville’li William” karakterine muhteşem bir can verdiği aynı isimli filmi izleyenler bir manastırda geçen bir
dizi cinayet ve heyecanlı olaylar dizisini hatırlayacaktır. Günümüzde Eco
her ne kadar bir felsefeci olarak görülmese de birçok düşünür Gülün
Adı eserini felsefi bir yapıt olarak kabul ederler. Bunda Eco’nun karakter
seçimleri, din iktidar ilişkileri üzerine yorumları ve dönemde tohumları
ekilen pozitivizm üzerine güzellemelerinin pek bir etkisi var. Sözgelimi
alıntıladığımızda “Boş ya da gülünecek sözlerin söylenmesi uygun değildir.” anlamına gelen yukarıdaki Latince cümleyi bahsettiğimiz Jorge
karakterinin sarf etmesi gayet isabetlidir. Jorge’yi şu özellikleri ile tanıyoruz eserden; manastırın en yaşlı kişisi, kütüphanede uzun süre görev yaptığı için de oradaki en bilge kişilerden birisi öyleki diğer tecrübeli
rahiplerin günah çıkarttığı kişi aynı zamanda. Fiziksel olarak ise hala
güçlü kolları ve bacakları olan, sesi peygamberlik lütfuna ermiş bir insanın sesi gibi ve gözleri, gözbebekleri bembeyaz olan görme engelli bir
karakter. Güçlü bir vücuda sahip olması ve kendisinden günah çıkartılıp,
danışılan biri olması sebebiyle iktidarı temsil etmektedir. Ayrıca kör olması muhafazakârlığa bir göndermedir. Günümüz medeniyetinin geldiği
noktada büyük önem arz eden belki de hiçbir yerde olmayan eserlerin
bu manastırın gizli saklı odalarında bulunması, istenildiği takdirde ne
değerler sunabilecekken görmemeyi, değişimin öngörülemezliğinden
dolayı korkuyu tercih eden zihniyeti başarılı bir şekilde anlatan bir muhafazakârlık.
Peki, klasik anlamda bu iktidar ile gülmenin ilişkisi nedir? İlkel iktidarlar
biçimlerinde (aile, küçük topluluklar, dini gruplarda) güç korku ile sağlanır ve gülen, kahkaha atan biri bu düzen için bir tehdittir. “Büyüklerinin yanında gülme, kadınsan gülme, camide kilisede gülme…” Gülmek
eylemi pasif bir direniş halidir. Özellikle 17. Yüzyıl Avrupa’sında idama
götürülen bazı mahkûmlar, katledilecekleri noktaya götürülene kadar
kutsal olan ne varsa dalgacı bir şekilde içlerini dökerlerdi. Düşünsenize,
öleceksiniz, artık kaybedeceğiniz hiç bir şey yok ve sizi izleyen bir kitle
var. “Krala lanet olsun, devlete vatana lanet olsun, tanrı mı? Çoktan gözümden düştü, ağzımdan dökülüp küfre dönüşen her kelimede nasibini aldı bile.” Foucault’nun Hapishanenin Doğuşu adlı eserinde geçen bu
bilgiler eşliğinde zindanların doğuşu üzerine gülmek ve dalga geçmek
ciddi bir somut etki yaratmıştır. Diyalektik bir şekilde iktidar kendisine
yeni hapishaneler(devlet kurumları, okullar, hastaneler, tüketim hastalıkları) yaratırken gülmek de kendisine direngen bir yer bulmaya devam
etti. Unutmayalım ki Gezi’de akıllarda kalan en önemli karelerden biri
şüphesiz ki kitap okuyan dimdik ayakta duran bir gülümsemeydi.

Güç korku ile sağlanır ve gülen, kahkaha atan biri
bu düzen için bir tehdittir.

Ecz. Özgür TANIŞ

“Verba vana aut risui apta non loqui.”

“Gözlerimi hayata açtım ve gülmeye başladım. O zamandan beri de gülmeyi bırakmadım.” Soren Kierkegaard için kahkaha hayatın acımasızlığına karşı verilebilecek en mantıklı tepkidir. Sosyolojik olarak hayatlarımızdaki trajik(!) durumlar karşısında zaten hali hazırda olan dışsal ve
koşullu mutluluklarımızı iyice tarumar edip, sistematik iktidar ilişkilerinin içine kendimizi iyice batırmaktayız. Mesela doğal bir olay olan ölüm
karşısında gülmek neden aklımıza gelmez? Sundance’tan ödülle dönen,
yönetmen ve senaristi Tolga Karaçelik’in muhteşem eseri Kelebekler
bu soruyu harika bir şekilde sunuyor dikkatli izleyicilerine. Aslında Dar
Alanda Kısa Paslaşmalar filminde de Hacı isimli Ermeni karakter vefat
edince kardeşinin “Hadi meyhaneye gidip bir şeyler içelim ve Hacı ile ilgili güzel anılarımızı anlatalım.” diyerek gülerek anmanın, acılara teslim
olmamanın, an’da olmanın önemini pek de güzel vermişti. Ama Kelebekler filminde Ercan Kesal’la beraber bu unsurların önemi kahkaha
ile nakşediliyor izleyenlerin zihinlerine. Normal olan nedir biz Homo-sapiensler için; tabiatta yer almayan ritüeller mi, yoksa bir kelebek yaşamı
mı? Gülersek eğer dağılır bu sis perdeleri ve gülersek şayet hayal gücü
gelecek iktidara.
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MALZEMELER

1adet orta boy patlıcan
1 adet kapya biber

İÇ HARCI İÇİN

1 su bardağı yeşil mercimek
1 adet küçük boy kuru soğan
1 diş sarımsak
½ Yemek kaşığı salça
1-2 Yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım demet kıyılmış maydanoz
Tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kimyon

Gözde BALBAY

HAZIRLANIŞI
Karnıyarığın iç harcı için küp küp doğranan kuru soğan pembeleşinceye kadar zeytinyağında
kavurulur. Ardından yarım yemek kaşığı salça, sarımsak ve yeşil mercimek ilave edip yaklaşık 5 dakika kadar kavurulmaya devam edilir. Son olarak tuz, baharatlar ve kıyılmış maydanoz
eklenerek iç harcımız hazır hale getirilir.
Patlıcan, kapya biber ve kabak yağda kızartılır. Kızartılan malzemelere ortadan yarılarak içine
daha önce hazırlanan yeşil mercimekli iç harç ilave edilip önceden 180 derecede ısıtılmış
fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişirilir. Afiyet Olsun.

PİRİNÇ SÜTÜ TATLISI
MALZEMELER

Pirinç Sütü İçin:
1 su bardağı pirinç, 2+2 su bardağı ılık su
Tatlı İçin:
2 çay bardağı yulaf ezmesi, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı tarçın
Tatlandırmak için; tercihen kuru kayısı, kuru dut ya da pekmez
Üzeri için fındık, ceviz ya da Hindistan cevizi tozu

HAZIRLANIŞI
Öncelikle 1 su bardağı pirinç, 2 su bardağı suyla yaklaşık 10 dakika haşlanır
ve ılımaya bırakılır. Ilıdıktan sonra 2 su bardağı ılık su eklenerek blenderdan
geçirilerek pirinç sütü hazır hale getirilir. (Çok kıvamlı olmasını istemiyorsanız suyu biraz fazla ilave edebilirsiniz.)
Hazırlanan pirinç sütünün içine 2 çay bardağı yulaf ezmesi, 1 paket vanilya,
1 çay kaşığı tarçın, tercihen kuru kayısı kuru dut ya da pekmez ilave edilir
ve yaklaşık 15-20 dakika yumuşaması için bekletilir. Ardından yumuşayan
karışım blenderdan geçirilip kuplara dökülür.
Kuplara aldıktan sonra üzerine ceviz, fındık ya da hindistan cevizi tozu serpilerek servise hazır hale getirilir. Afiyet olsun.
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-imtrak,
Kekeç şiir, eksik, -imsi,
Şiirleme, şiir sürçme,
ler.
Ay kesiği, kısadan gölge
Ne kadar yaşadın,
Ne kadar sürer yaşamım?

Ecz. Azize TULAN

Oysa toprak derlerdi.
Derlenirdi, debelenirdi.
Evveldi, ebeddi.
Sendin, bendim.
emedik.
Belki de değildik, değillen
?
Sayılar eder mi ki ömür
k,
eli
Süreksiz bir nic
Kül tablasındaki gibi,
.
Öyle sebepsiz, öyle derin
Başucunda bir çiçek,
Severim, bilirsin(!)
enya olmayı
Çiçeklerden bir çift gard
..
Camus’nün Sisifos’unu
Bir de helvayı, elbette ki
Çeliklerden bir uçak,
nlar,
Açık seçik hikâyeler bu
Lakin nerede gece?
emişken
Sırrım henüz idraka değm
ezsiz.
Alışverişsiz, edersiz, edem
Yalnız, yalnız
z ki hep yalnız.
Ve daha yalnız, şüphesi
z
Çoğul yalnız, dişil yalnı
z..
lnı
Çoğullarda ya
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