




Bir kadın şiddete uğradığında, çalışma yaşa-
mında cam tavanlarla geri itildiğinde, kalıp 
yargıların içine hapsedildiğinde, bu tanıdık 
hikâyelerin satırları etrafımızda dolaştığın-
da, görünmez bir el havaya kalkıp bize aynı 
şeyi hatırlatıyor: Toplumun bize ‘uygun’ gör-
düğü yeri… Bu yerde, anneyiz, eşiz, iyi ev-
latlarız, çalışanlarız, üretenleriz. Dünyanın 
yarı nüfusuyuz, yaşamın her gün yeniden 
başlaması ve kendini üretmesi için durma-
dan çalışanlarız. Her yerde onlarca rol ve 
sorumluluğumuzla biz kadınlar VARIZ. Ama 
kamusal alanda, siyasi partilerde, meslek 
örgütlerinde, yöneticilik kademelerinde, 
temsiliyet mekanizmalarında YOKUZ. Bu 
‘var’la ‘yok’un arasındaki uçuruma, ‘top-
lumsal cinsiyet eşitsizliği’ diyoruz. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘Küresel Cin-
siyet Ayrımı Endeksi’nde, 2020 verilerine 
göre ülkemizin 153 ülke arasında 130. sıra-
da olması maalesef ki tüm tabloyu özetleyen 
soğuk bir rakam. Bu rakamın işaret ettiği 
eşitsizlik, toplumun tüm damarlarına sira-
yet etmiş durumda. Ne yazık ki, meslek ör-
gütümüzde de durum farklı değil. Üyelerinin 
yüzde 57’sini kadın eczacıların oluşturduğu 
meslek birliğimizde kadın temsiliyeti yok 
denecek kadar az. 

Bu noktada cesaretle sorulması gereken 
soru şu olmalı: Tabloyu gören eczacı ka-
dınlar olarak bu durumu değiştirmek adına 
bir şeyler yapacak mıyız? Dünyanın farklı 
coğrafyalarında ve zamanlarında toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini bir milim dahi olsa ye-
rinden oynatmak için büyük mücadeleler ve-
ren kadınların hanemize yazdığı artıları hem 
korumak hem de geliştirmek için bizler de 

denize bir taş atacak mıyız? Ben elimi kal-
dırıyorum ve zaten bizim olan haklarımıza 
sahip çıkmak adına bütün kadın meslektaş-
larımı daha cesur olmaya davet ediyorum. 

Kadın Eczacılar Çalışma Grubu’nun “kadın 
eczacıları yönetim kademelerine katılımı 
talep etmek konusunda cesaretlendire-
rek temsiliyeti güçlendirmek” misyonuyla 
yola çıkmış olmasını mutlulukla selamlıyor, 
emeği geçen kadın meslektaşlarıma teşek-
kür ediyorum. Genel Sekreterliğini yapmış 
olduğum Diyarbakır Eczacı Odası’nın ve 
odamızın kadın üyelerinin bu çalışmaları 
dikkatle takip ettiğini, içinde yer aldığını ve 
sahiplendiğini belirtmek istiyorum. 

Kadınlara meslek örgütlerinde görev alma-
ma nedenleri sorulduğunda, ne yazık ki ve-
rilen ağırlıklı cevap; “ayıracak zamanım yok” 
olmuş. Toplumsal cinsiyet yaklaşımının yük-
lediği sorumluluklar öyle ağır ve kadınların 
yöneticilik kademelerine uygun olmadığını 
hatırlatan erkek alışkanlıkları o kadar bas-
kın ki meslektaşlarımı anlayabiliyorum. Top-
lumsal rollerin yüklediği ağırlıklar bizi öyle 
bir sarmala sokuyor ki, bunu değiştirecek 
gücü ve zamanı bulamıyor, bizden sonraki 
kuşağa, çocuklarımıza da aynı yükü kötü bir 
miras olarak bırakıyoruz. Yani değişim sade-
ce bizim için değil, daha yaşanılır bir dünya 
ve çocuklarımız için gerekli!

Hepimiz elimizdeki taşı gücümüz yettiğince 
denize atalım ve bu küçük taşların okyanus-
larda nasıl titreşimler ve yükselmeler yarat-
tığını görelim! 

Selam ve sevgilerimle…

Her kadın elindeki taşı denize atmalı ve 
okyanusta nasıl bir hareket yarattığını görmeli…

Ecz. Helin GÜNEŞ
Diyarbakır Eczacı Odası Genel Sekreteri
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Dergimiz Partikül’de bu köşeden siz değerli meslektaşlarımıza seslenen oda başkanımız 
Ecz. Mahmut Sert’e, bu sayıda benim özelimde bizlerin sesine yer açtığı için teşekkürlerimi 
sunarım. Aynı zamanda sizlere olan selam ve sevgilerini iletirim.
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ECZ. FERAT DEĞER’İN ADI 
SAĞLIK MÜCADELESİNDE YAŞAYACAK
Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu

SEÇİMLER VE KADIN ADAYLAR 
Kadın Eczacılar Çalışma Grubu Çevrimiçi Atölye Çalışması
Der. Ecz. Azize TULAN

YOKSULLUĞUN KADINLAŞMASI ve SAĞLIK
Dr. Öğretim Görevlisi Zehra KILINÇ

PELVİK TABAN VE KADIN SAĞLIĞI
Fzt. Fatma Kasımoğlu TAMUR

MEME KANSERİNDE ERKEN FARKETMEK
ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİR
Op. Dr. Gül APAYDIN-Genel Cerrahi Uzmanı

DİYARBAKIR HAFIZASI
BİR KENTİN HAFIZASINI KAYDA ALMAK
Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği 
Koordinatörü Nevin Soyukaya ile röportaj
Röportajı gerçekleştiren: Ecz. Aylin KIZIL 
 
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE BAKMAK 
ŞİDDETSİZ YAŞAMAK HAKKIMIZ YOK SAYILAMAZ
Ecz. Başak ÖZDEMİR

SON YILLARIN GÖZDE PROTEİNİ: KOLAJEN
Ecz. Bengü ÖZGEN

KORKU YÖNETİMİ ve FARMASÖTİK FORMDA
GIDA TAKVİYELERİ ÜZERİNE Ecz. İbrahim YAVUZ İLE RÖPORTAJ
Röportajı gerçekleştiren: Ecz. Azize TULAN

NANOTEKNOLOJİNİN TARİHÇESİ
Ecz. Mustafa Kemal POLAT

KAPSAMLI BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ REHBERİ

DİYARBAKIR’LI ASTRONOM: 
ABDULKADİR TOPKAÇ 

MAJİSTRAL: WİLKİNSON POMAD
Ecz. Barış MENEKŞE

OKUMA VE İZLEME ÖNERİLERİ
Ecz. Zeynep TOPRAK

YEMEK TARİFLERİ
Medine Özmen ALİCİ

ŞİİR: PAVOR NOCTURNUS YA DA DELİKLİ UYKULAR
Nilgün MARMARA

BASINDA ODAMIZ
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TEB 11. BÖLGE
DİYARBAKIR ECZACI 

ODASI YAYINI

Yıl: 2, Sayı: 5
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. Bengü ÖZGEN
Ecz. Ofelya GEDİK
Ecz. Orhan ALİCİ
Ecz. Sadık SANA
Ecz. Yusuf İLHAN

Ecz. Yücel DEMİRDAĞ
Ecz. Zeynep TOPRAK

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 olarak halk sağlığının korunması konu-
sunu önemsiyor, bu anlamda çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. 
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebi üzerine hayata geçirdiği-
miz proje kapsamında Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz 
kliniğini revize ediyoruz. Türk Eczacılar Birliği’nin de desteklediği 
bu proje ile klinik ve üç özel yatan hasta odasında anti-bakteri-
yel zemin kaplamasından temiz su tesisatına; su izolasyonundan 
klima ve elektrik tesisatına tüm detaylarıyla yenileme yapıyoruz.

Yenilenen odalardan birine hayatını kaybeden oda başkanımız 
Ecz. Ferat DEĞER’in adını verdik. Yaşadığı süre boyunca ihtiyaç 

sahibi kişi ve kurumlara yardımlarda bulunan 
DEĞER’i bu vesile ile yeniden özlem ve 

saygıyla anıyoruz.

Üniversite hastanesinde yeni-
lemesi süren KBB kliniğini 
Dicle Üniversite Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Mehmet 
AKDAĞ, Başhekim Yardım-
cıları, Diyarbakır Eczacı 
Odası Başkan ve yönetici-
leri, Ecz. Ferat Değer’in ai-

lesinin katıldığı bir törenle 
duyurduk. Klinik, revize çalış-

ması bitiminde vatandaşlarımı-
zın hizmetine açılacaktır.

ECZ. FERAT DEĞER’İN ADI
SAĞLIK
MÜCADELESİNDE
YAŞAYACAK

2 yıl önce 13 Nisan günü aramızdan ayrılan hem Diyarbakır’a, hem 
mesleğimize önemli katkıları olan, tanıştığı her insanın hayatına 
dokunan Oda başkanımız Ecz. Ferat DEĞER’in adını sağlık müca-
delesinde yaşatacağız. 



Herkese Merhabalar,

Ecz. Azize TULAN

Dergimizin Şubat-Mart-Nisan 2021 sayısı, ekonomiden sağlı-
ğa, toplumsal olandan sanata, mesleki temsiliyetten işin mut-
fağına kadar kısacası yaşamak denilen eylemin icra edildiği 
hemen hemen her alan düşünülerek hazırlanmış “kadın(lık) 
dosyası” ile karşınıza çıkmaktadır. Öncelikle yazıları, fikirleri 
ve eleştirileri ile bizlere yardımcı olan, motivasyonumuzu te-
tikleyen herkese Partikül Dergisi’nin yayın kurulu adına çok 
teşekkür ederim. 

Ben, bana ayrılan bu köşeyi gerek derginin konu bütünlüğünü 
sağlamak gerekse varlığından sizleri haberdar etmek maksa-
dıyla Türk Eczacıları Birliği çatısı altında kurulan ve aralıksız 
olarak faaliyetlerine devam etmekte olan ve de ilerleyen say-
falarda gerçekleştirdiği bir çevrimiçi atölye ile dergimizde de 
yer alan “Kadın Eczacılar Çalışma Grubu”nu sizlerle buluş-
turmaya ayırmayı daha anlamlı buldum. Bu noktada ilgili ka-
dın meslektaşlarımızın metnin sonunda yer alan sosyal med-
ya hesaplarından grubun çalışmalarını takip edebilir ve geniş 
katılımlı atölye çalışmalarında yer alabilirler. Aynı zamanda 
önümüzdeki dönem grupta yer alarak meslek örgütümüz-
de yaşanılan kadın temsiliyeti sorununun çözümüne yönelik 
eğitim/atölye/projelere katılım sağlayabilirler. Söz konusu 
temsiliyet sorunun ivediyle son bulması için birlikte hareket 
etmemizin zorunluluğunun farkında olup önümüzdeki dönem 
bu grubun çalışmalarında yer alarak gruptaki kadın meslek-
taşlarımızın sayısının artması oldukça önemlidir. Bu dönem 
benim de 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası’nı temsilen yer 
aldığım bu grupta önümüzdeki dönem sizlerin de yer alacak 
olması maalesef ki bölge eczacı odamızda da yaşanılan tem-
siliyet sorununu gidermeye yönelik kıymetli bir öğe olacaktır. 
Sizlerin desteği ve çalışmaları bu sorunu çözüme götürebile-
cek yegâne yöntemdir. Son olarak şiddetsiz yaşam hakkımızın 
yasal zeminlerce güvence altına alınmasının devletlerin yü-
kümlülüğünde olduğu hatırlatarak “İstanbul Sözleşmesi” ve 
“6284 Sayılı Kanun”un ehemmiyetini vurgulayarak sözü “Ka-
dın Eczacılar Çalışma Grubu”na bırakıyorum. >

Anlayış, diyalog, dayanışma ve 
dostluk temennilerimle. 

Kadın Eczacılar Çalışma Grubu, Türk 
Eczacıları Birliği’nin çatısı altında, kadın 
eczacıların temsiliyetini artırmak, ka-
dınların dışında kaldığı yönetimlerce bu 
konuda yapılacaklarla yetinmemek ve eli-
mizi taşın altına koymak için kadın ecza-
cılarca kuruldu.
Biz, 41’inci Dönem Merkez Heyeti Üyesi 
Ecz. Mine Erdoğan başkanlığında, Bölge 
Eczacı Odalarının temsilcileri ile birlikte 
çalışmalarını yürüten bir grubuz. Temsi-
liyeti olmayan odalarımızdan katılımlarla 
beraber bu grubu güçlendirmek, sesimizi 
sizlerle birlikte çoğaltmak istiyoruz.
Misyonumuz: “Kadın eczacıları yönetim 
kademelerine katılımı talep etmek konu-
sunda cesaretlendirerek temsiliyeti güç-
lendirmek”
Vizyonumuz: “Yönetim kademelerinde 
kadın eczacı sayısının artırılması ve nite-
liklerinin güçlendirilmesi”
Misyon ve Vizyon Doğrultusunda İzlene-
cek Stratejilerimiz:
w Kadın eczacıların yönetim kademele-
rinde az sayıda olmasının nedenlerini 
tespit etmek
w Kadın eczacıların yönetim kademe-
lerinde etkin rol alması için mentorluk 
yapmak
w Liderlik becerilerini geliştirecek eğitim-
ler ve çalıştaylar düzenlemek
w Farkındalık sağlamak adına toplumsal 
cinsiyet eğitimleri düzenlemek
w Kadın Liderler Akademisi oluşturarak 
eğitimler düzenlemek >

Herkese Merhabalar,

11. Bölge DİYARBAKIR ECZACI ODASI
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Ecz. Mine ERDOĞAN
Kadın Eczacılar 
Çalışma Grubu 
Başkanı
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w Çalışma Grubu’nun çalışmalarını tüm Bölge 
Eczacı Odalarında yaygınlaştırmak
w Ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri yap-
mak
w Kadın Eczacılar Çalışma Grubu’nun bilinirliğini 
artırmak, etki alanını artırmak
w Yönetime katılım için kadın eczacıları teşvik 
edecek çalışmalar yürütmek.
2020’nin şubat ayında kurulduk. Kadın Liderler 
Akademisi çalışmaları kapsamında meslek ör-
gütleri söyleşileri ve “toplumsal cinsiyet bakış 
açısından eczacılık” başlıklı atölye çalışmaları 
düzenledik. Önemli bir kısmı pandemi kısıtla-
malarına denk gelen çalışma dönemimizi ken-
dimizi ve elbette birbirimizi güçlendirmek için 
kullandık.
Bugün olduğundan farklı olarak, kadınların li-
derlik pozisyonlarındaki temsiliyetinin artması, 
yine ancak kadınların, kadın dayanışması ile bu 
yolda mücadele ederek yapabileceği bir şey... Bu-
nun için de bütün kadınların sahiplendiği bir olu-
şuma ihtiyacımız var. Kadınların liderlik konum-
larında olmamasının nedenlerini doğru saptayıp 
önlerindeki engelleri kaldırmak için birlikte ça-
lışmamız gerekiyor. Meslek örgütlerindeki tem-
sil pozisyonlarının kadınların da çalışmayı tercih 
edebileceği yerler haline getirmemiz gerekiyor.
Yeter ki biz kadınlar, bunu isteyelim, bir arada 
duralım, birbirimize güvenelim.

RAKAMLAR 
TABLOMUZU NASIL 
ÇİZİYOR

Takipte kalın:
Facebook: @kadineczacilar

İnstagram: @kadineczacilarcalismagrubu

CİNSİYET BAKIŞ AÇISINDAN 
ECZACILIK İŞGÜCÜ
w Eczacı Bilgi Sistemi kayıtlarına göre 
Türkiye’de 39.386 eczacı bulunuyor ve 
bunların 22.607’si kadın. Kadın üye sayı-
sının toplam üye sayısına oranı %57.

w Bölge Eczacı Odası yönetimlerinde 774 
yönetici bulunuyor ve bunların yalnızca 
296’sı kadın. Toplam üye sayısına oranı 
ise %37.

w TEB’in kuruluşundan bu yana Merkez 
Heyeti, Denetleme Kurulu ve Yüksek 
Haysiyet Divanlarında görev yapan kadın 
meslektaşlarımızın sayısı, 64 yılda 35 ki-
şidir.

w 2021 yılı itibariyle 54 eczacı odasından 
7’sinin başkanı kadındır. TEB Merkez He-
yeti ve Denetleme Kurulunda ise kadın 
üye bulunmamaktadır.

w 42 dönemde, TEB’de 0 kadın başkan, 2 
kadın sayman, 3 kadın II. Başkan, 3 ka-
dın genel sekreter görev yapmıştır.

w Malesef ki genel tablomuzu gösteren 
bu rakam çok daha çarpıcı: Dünya Eko-
nomik Forumu’nun “Küresel Cinsiyet Ay-
rımı Endeksi”nde Türkiye 2020 verilerine 
göre 153 ülke arasında 130. Sırada yer 
almaktadır. 

Veriler, TEB Kadın Eczacılar Çalışma Grubunun 
hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Bağlamında 
Eczacılık kitabından alınmıştır.
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KADINLAR NEDEN 
YÖNETİMLERE 
GİRMİYOR YA DA 
GİREMİYOR?

SEÇİMLER ve KADIN ADAYLAR
Türk Eczacılar Birliği bünyesinde kurulan ve faaliyetlerine devam 
eden Kadın Eczacılar Çalışma Grubu1 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’n-
de hem T.E.B’de hem de Bölge Eczacı Odalarında gözlenen yönetim 
kademelerinde kadın meslektaşlarımızın temsiliyetinin yok dene-
cek kadar az olması sorununu masaya yatıran “Seçimler ve Kadın 
Adaylar” konulu çevrimiçi bir atölye çalışmasıyla karşımıza çıkmıştır. 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü sadece kutlama günü olarak gören 
ve kadına (aynı zamanda diğer dezavantajlı gruplara) yönelik yapısal 
eşitsizlikleri ve şiddet biçimlerini yok sayarak bu meseleyi geçiştiren 
bireysel ve kurumsal tutumlar karşısında böylesi bir atölye çalışması 
yaptıkları için buradan grubu temsilen grubun koordinatörü olan Ecz. 
Mine Erdoğan’a ve bizlerle yoğun mesai yapan Ecehan Balta, İrem 
Dönmez, Murad Karabulut ve Selin Okşar’a en derin şükranlarımı 
sunarım. 

8 Mart 2021 tarihinde webinar2 şeklinde sunulan 4 Mart 2021 tarihin-
de gerçekleştirilen “Seçimler ve Kadın Adaylar” konulu atölyede 4 alt 
grup oluşturulmuş her alt grup temsiliyet sorununu muhatap oldukla-
rı sorular ile ele almaya çalışmışlardır. Birinci grup; “Kadınlar neden 
yönetimlere girmiyor?” sorusuna cevaplar ararken ikinci grup; “Neler 
olursa kadınlar yönetime girer?” sorusuyla üçüncü grup; “Kota bize 
ne gibi avantajlar sağlar?” son olarak dördüncü grup ise “Kadınların 
Yönetimde Sürekliliğinin Sağlanması İçin Neler Yapılması Gerekir?” 
sorusuyla birinci grubun tespit ettiği sorunlara yönelik çözüm öneri-
lerini tartışmışlardır. 

Atölye çalışması Kadın Eczacılar Çalışma Grubu üyeleri ile sınırlı ol-
mayıp dışardan katılıma açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu nok-
tada katılım sağlayan bütün kadın meslektaşlarımıza Kadın Eczacı-
lar Çalışma Grubu adına çok teşekkür ederim. Aynı zamanda birinci 
grubun raportörü olarak hem benim dahil olduğum grubun koordi-
natörlüğünü yapan Ecz. Nagihan Erdoğan’a hem de diğer üç grubun 
raportörleri olan Ecz. Fatma Bilge Kavakoğlu, Ecz. Ceyda Varlı ve Ecz. 
Özden Sak’a yoğun ilgi ve emeklerinden ötürü şükranlarımı sunarım. 
Her bir grubun raportörlerinin hazırladığı ve gerçekleştirilen webi-
narda sunumunu yaptığı atölyeye dair raporlar aşağıda yer almakta-
dır. Raporlara dair eleştiri ve öneriler için benimle irtibata geçerseniz 
çok sevinirim. Anlayış, dayanışma ve de diyalog temennilerimle. 

1 Kadın Eczacılar Çalışma Grubu hakkında detaylı bilgiye editör yazısı diye kaleme 
aldığım metinden ulaşabilirsiniz. 
2 Gerçekleştirilen webinarı https://www.youtube.com/watch?v=AF9fNXlmiGg 
linkinden izleyebilirsiniz. 

Elbette ki sınırlı bir zaman diliminde söz 
konusu meseleyi derinlemesine analiz 
etmenin mümkün olmadığını göz önünde 
bulundurarak zamanın efektif kullanımı-
nı sağlamak açısından birtakım başlıklar 
çıkarmakla yetinmek zorunda kaldık. İlk 
olarak tespit ettiğimiz her bir başlığın 
kendi içinde muazzam bir şekilde dalla-
nıp budaklandığını ve aynı zaman da bir 
diğer başlıkla grift bir biçimde ilişkilendi-
ğini söylemek mümkündür. 

Muhatap olduğumuz soruya yaptığımız işi 
kolaylaştırması kategorileştirmeyi müm-
kün kılması açısından iki ana hat üzerin-
den yaklaşmaya çalıştık. Hatlardan birini 

Ecz. Azize Tulan

11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası

Dayanışma ağlarının yetersizliği, seçim 
dönemlerinde gerçekleştirilen kulis-
lerden kadınların dışlanmasının ya da ka-
dınların bir araya gelip listelerin oluştu-
rulma döneminde daha pasif kalmasının 
önündeki en büyük engel olarak ortaya 
çıktı.

KADIN ECZACILAR ÇALIŞMA GRUBU
ÇEVRİMİÇİ ATÖLYE ÇALIŞMASI

Der: Ecz. Azize TULAN
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“Kadınlar yönetimlere neden girmiyor?” diğerini ise “Ka-
dınlar yönetimlere neden giremiyor?” soruları oluştur-
maktadır. (Baştan belirtmek gerekir ki bu iki kategori bir-
biriyle ayrılmaz niteliktedir. Yöntemsel olarak ayrılmıştır 
sadece.)

Kadınlar yönetimlere neden 
girmiyor?

Bu başlık altında tartışmayı yürütmemizin ana nedeni 
kadınların listelerde yer almasının/almamasının önünde 
herhangi bir yasal engelin olmaması oldu. Yönetim ka-
demelerinde kadınların yer almak istememesi ya da yer 
alsalar bile karar mekanizmalarında değil de daha çok 
denetleme, haysiyet gibi alınan karaların takibinin sağ-
landığı gibi yerlerde birikmeler tespit edilmiştir. Başka bir 
deyişle karar mekanizmalarında aktif katılımdan ziyade 
pasif konumlarda birikim gözlemlenmiştir.

Kadınlar listelerde yer almayı tercih etmiyor ya da iste-
miyor söylemini nedenleri/niçinleri/nasılları bağlamında 
masaya yatırmaya çalıştık. Son kertede bireye yüklenen 
ve “tercih” olarak görülen olgunun arkasında yer alan (bir 
nevi görünmez engel diye tabir edebileceğimiz yapının if-
şasına yönelik) sosyoekomik/kültürel dinamiklerin işleyiş 
mekanizmasını göz önünde bulundurarak tartışmayı yü-
rütmeye çalıştık. 

Atölyede ortaya çıkan gözlemler arasında:

w Anne/eş/evlat/kadın olmak gibi bir takım toplumsal rol-
lerin kadına yüklediği sorumlulukların aslında paydaşları 
olduğu erkeklere nazaran çok daha fazla olduğu ve bunun 
da getirdiği ekstra emek beklentisinin kadınların yönetim 
kademelerinde emek harcamasının önünde engel olması 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ev içi emek, bakım emeği 
yükü ve yeniden üretim emeğinin cinsiyetler arsında eşit-
siz dağılımı tercih etmemenin önündeki en büyük engel 
olduğu bununla birlikte yönetim kademelerinde (karar 
alma mekanizmalarında) yer almanın öncelikleri arasın-
da yer alamamasına neden olduğu,

w Toplumsal cinsiyet kodlarıyla yetiştirilmenin yönetim 
kademelerinde yer almanın hayal bile edilememesinde 
ve buna dair motivasyon dinamiklerinin devre dışı kalma-
sında önemli bir neden olduğu,

w Rol modellerin sayısının oldukça az olması (aslında sa-
yısal olarak bir azlık söz konusu değil sorun rol modellerin 
görünürlüklerinin olmaması) deneyimlerinin aktarılama-

masına neden olduğu, cesaretlendirici aktarım ağlarının 
yetersizliğinden ötürü bireyin bu meselede kendini yalnız 
ve güçsüz hissetmesine, mobinge maruz kalmaları dair 
kaygılarının artmasına neden olduğu,

w Özellikle genç kadın meslektaşlarımız tarafından dile 
getirilen meslekte yeni olmanın getirdiği iş yükü ve eko-
nomik öncelikler,

w Kurumların işleyiş mekanizmalarının ataerkil yapıda 
olmasının (il dışı ve sık seyahatler, akşam yemeği toplan-
tıları gibi) kadınlar için engellere dönüşmesi, (Elbette ki 
bu başlığı ilk başlıkla birlikte düşünmek gerekiyor. Özel-
likle yeniden üretim ya da ikincil üretim emeği –emek 
gücünün bir sonraki güne hazırlanması, bakıma ihtiyaç 
duyan bireylerin bakım emeğinin- yükünün eşitsiz bir şe-
kilde kadına yüklenmesinin sonucu olarak hali hazırda 
kurumsal işleyiş erkek egemen bir yapıda karşımıza çı-
karmaktadır. Zira arkasını toparlayacak ve onu yeniden 
üretecek emek gücünü zorunlu kılmaktadır.) kadınların 
hayatlarını paylaştıkları –aile, eş ve arkadaş- paydaşla-
rından destek almaması ile birlikte kadın meslektaşları-
mızın listelerde yer almamalarına neden oldukları tespit 
edilen olgulardır.

 
2) Kadınlar yönetimlere neden giremiyor? 

Bu soru çerçevesinde özelikle bireyin tercihi dışında 
çevresel etmenleri tartışmaya çalıştık.  Tartışma iki hat 
üzerinde yoğunlaştı. İlki erkek meslektaşlarımızın bu is-
tememe nedenleri ikincisi ise kadınların dayanışma ağla-
rındaki yetersizlikler olarak belirlendi. 

Erkeklerin istememe nedenleri arasında: iktidarlarını 
hem cinsleriyle daha kolay bir şekilde paylaşabildikle-
ri ama söz konusu kadın olduğunda savunma refleksini 
devreye soktukları bunun da arkasında bir “erkeklik söz-
leşmesi”nin –güç ilişkileri bağlamında değerlendirilen- 
olduğu sonucuna varıldı. Zira kendi aralarında daha hızlı, 
tartışmasız ve şimdinin aciliyeti etrafında sonuç odaklı 
kararlar alabilme mekanizmasının onlara sağladığı kon-
foru kadınların bozabileceğine dair hâkim bir görüş ortaya 
çıktı. Bununla birlikte kurumların organizasyon ve işleme 
mekanizmalarının (kamusal alan kavramıyla birlikte) 
“eşitlikçi politikalar”la yeniden düzenlemesine dair derin 
kaygılar taşımaları gibi başlıklar ortaya çıktı.

Kadın dayanışması tartışmasında “dayanışma ağlarının 
yetersizliği” meselesi aslında ilk kısımda da tespit etti-
ğimiz şekilde karşımıza çıktı. Dayanışma ağlarının yeter-
sizliği, seçim dönemlerinde gerçekleştirilen kulislerden 
kadınların dışlanmasının ya da kadınların bir araya gelip 
listelerin oluşturulma döneminde daha pasif kalmasının 
önündeki en büyük engel olarak ortaya çıktı. Dayanış-
ma ağlarındaki bu yetersizlikten ötürü daha çok bireysel 
çıkışlar ile listelerde yer alma söz konusuyken (rol mo-
dellerde münferit örneklerin dışına çıkılamaması ile ne-
ticelenen), listelerin oluşturulma mantığı olarak -vitrin 
tartışması ekseninde değerlendirirsek- sadece isimlere 
göstermelik yer verilmesinin düşünülmesi ve uygulan-
ması, kadınların aslında karar alma mekanizmalarında 
aktif katılımın sağlandığı konumlardan ziyade daha pasif 
konumlarda yer almalarına neden olduğu tespitlerimiz 
arasında yer almaktadır. 
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Aslına bakılırsa yaptığımız atölye çalışmasında bir arada 
olduğumuz kadın eczacılarımızın bulundukları bölgelerin 
oda yönetimlerinin çeşitli kademelerinde görev almakta 
oldukları gözlemlendi. Ancak bu durumun kendi odaları 
dışındaki diğer bölge odalarındaki yönetim kademele-
rinde ve TEB’in daha üst kadrolarında farklı olması yani 
kadın meslektaşlarımızın yönetim kademelerinde aktif 
görev almaktan kaçınmaları bu atölye çalışmasında bizi 
bir araya getirdiği sonucuna varıldı.

Kadın eczacılarımızın ağır ev, iş, yaşam döngüsü, yönetim 
kadrolarında görev almaktan uzak durmalarındaki en bü-
yük etkenlerden biri olabilir mi konusuna değinildi. Genel 
olarak ailevi sorumluluklarımız içinde hapsolmuş durum-
dayız, buna iş yükü de eklenince ayrıca yönetim görevi im-
kânsız görünmekte dendi.

Yönetim kademelerinde görev almak sanki bir miktar 
politika kavramına benzetildi. Kadının atfedilen yaradılış 
özellikleri olarak detaycı ve mükemmeliyetçi bir yapıda ve 
beğenilme meylinde olduğu varsayıldığından yönetim ka-
demelerindeki sürekli değişken ve eleştirilen yapılar belki 
de bize farklı gelebilmektedir dendi. Yönetim genele hitap 
etmektedir ancak acaba kadın varsayılan doğası kendi ev 
veya iş sınırları içinde belirli bir bölgeye veya gruba hi-
tap etmeye daha mı uygun ya da bu nasıl değiştirilebilir 
konusu üzerinde detaylı çalışmalar yapılabilir mi soruları 
tartışıldı.

Konuşmalar sırasında genel olarak eğitim hayatımızın 
sona ermesinin hemen akabinde genç yaşlarımızda yeni 
iş, evlilik gibi nedenlerle yönetimlerden uzak kalındığı 
eğer orta yaşlarda da katılamazsak sonraki yaşlarda he-
ves ya da cesaret yitirilmesine dair kaygılara değinildi. Biz 
kadınlar eğer kendimizi göstermez isek, kendimiz çabala-
maz isek birileri bize isteklerimizi bahşetmez şeklinde bir 
vurgu yaptı bir meslektaşımız.

Gerçekleştirmiş olduğumuz atölye çalışmasında 1995 yı-
lında Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri olan Ecz. Be-
tül Bilge Tekin ile aynı grupta bir araya geldik. Kadın yöne-
tici oranının o dönemden bu döneme pek de değişmemiş 
olduğu tespit edildi. Ecz. Betül Bilge Tekin eczacılığı daha 
iyi koşullara götüreceğini, hangi kısımlarını savunacağını 

daha okul yıllarında kafasına koyduğunu beyan etti. Ecz. 
Betül Bilge Tekin gibi tecrübelere ulaşılarak deneyimleri-
ni tüm diğer eczacılarımızla da paylaşmasının önemi yan-
sıdı atölye çalışmamıza çünkü kendi tecrübelerini pay-
laşması bizleri de heveslendirdi. Aynı çalışmada iki yıllık 
mezun ve serbest eczacılık yapan genç bir eczacımızla 
da bir araya geldik kendileri okul yıllarında TEB Gençlik 
Komisyonu’nda görev almıştır. Daha o dönemde gerek 
aileden gerekse arkadaş çevresinden bu işlerin kendin-
den feda etmeyi gerektiren ve de zaman alıcı işler olduğu 
yönünde tepkiler aldığını bizlere aktardı. Ancak yine de 
devam etmiş ve içindeki hevesi de okul sonrası hala kay-
betmemiştir. Çeşitli bölge eczacı odalarında da bu konuda 
yetenekli, girişimci, tecrübeli ve özendirici genç, yaş almış 
eczacılarımızla iletişime geçilerek diğer eczacılarımızla 
buluşturulabilmelerinin önemi fark edildi. Böylece heves-
li ancak geri planda kalmış meslektaşlarımız cesaretlen-
dirilebilecektir. Bu öncelikle bölgesel olarak sonrasında 
adım adım genele de yayılarak tüm kadın meslektaşları-
mızın katılımına destek olabilir olduğu tespit edildi.

Çalışmamızda; meslektaşlarımızın paylaşımlarından da 
anlaşılan aileden gelen kültürün, kadının yönetici olma 
meyline en temel etkenlerden birisi olduğu gözlemlen-
miştir. İster aileden ister aldığı eğitimden ister başka bir 
sebeple olsun yöneticilik konusunda kadın eczacılarımızın 
liderlik psikolojisi eğitimleri ile de desteklenerek cesaret-
lendirilmeleri de öneriler arasında yer aldı. 

Kadınlar kendilerine hangi etiketi yapıştırıyorsa zaman 
içinde kendi tercihleri olan bu “etiketten kurtulamayabi-
liyorlar” konusuna bir vurgu yapıldı.

Yemekler, toplantılar ve benzeri çalışmalar kadınların da 
katılabileceği şekilde organize edilebilir mi üzerinde çalış-
mak gerekir, önerisi yapıldı.

Eczacılığın sanayi, hastane, akademi, serbest eczacılık 
gibi her alanındaki kadın meslektaşlarımızı birliğe dahil 
etme konusuna önem vermek gerekliliği dile getirildi. As-
lında bu sadece kadın cinsiyeti değil farklı alanlardaki ka-
dın/erkek tüm meslektaşlarımızın örgüte dahil edilmesi 
temel olmalı, dendi.

Meslektaşlarımız tarafından yöneticilik hakkında farkın-

NE OLURSA  
KADINLAR  
YÖNETİME GİRER?

Ecz. Fatma Bilge Kavakoğlu

40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası

Atölye çalışmasında benim aklımda kalan ise “İnsan insanın kurdudur.” şiarı yerine önce “Kadın kadının yurdudur.” şiarı 
ardından bu durumun genele döndürülerek “İnsan insanın yurdudur.” şiarının benimsenmesi oldu. Aklımda kalan diğer 
unsur ise çalışmalar sırasında çok sözü edilen “kadın dayanışması”, liderlik ve heyecan oldu.
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Öncelikle belirtmem gerekir ki kota uygulaması konusunda tüm grup 
hemfikir oldu. Hatta buna “kadın kotası” demek yerine “cinsiyet kota-
sı” olarak demenin daha doğru olacağına yönelik beyanda bulunuldu.

Yönetimin üst kademelerine çıkıldıkça kadın eczacı sayısının azalma-
sı sadece kadın eczacıları ilgilendiren bir sorun değildir. Göstermelik 
olarak 1-2 kadın eczacının göreve alınmasıyla birliğimiz verimli bir 
şekilde yol alamaz. Yönetici kadrolarında kadın eczacı sayısı arttıkça 
T.E.B’nin hem gücü artacak hem de daha adil bir temsiliyetle birliği-
mizin prestiji yükselecektir. Örneğin hepimizin eczanesinde bulunan 
eşit kollu teraziyi gözümüzün önüne getirelim. Bu haliyle kefenin bir 
kolunun yukarıda diğer kolunun aşağıda durduğunu kolaylıkla görebi-
liriz. Bu nedenle terazinin dengeye gelip doğru ölçüm yapabilmesi için 
geçici özel önlemlerin alınması ve de uygulanması zorunludur. Geçici 
özel önlemlerden biri olan kota uygulaması meslek örgütümüzde gö-
rülen kadın temsiliyetindeki eşitsiz durumu gidermeye yönelik fırsat 
doğuracak ve bizlere yol açacaktır. Açılan bir yolda ilerlemek her za-
man daha kolaydır, itici güç sağlar ve teşvik edici olur.

Kemikleşmiş kadrolardan dolayı fırsat bulamama, vakit ayıramama 
veya başarılı olamayacağını düşünme gibi sebeplerle görev talep et-
mekten kaçınan kadın meslektaşlarımız, kotanın açtığı alan sayesin-
de gruplara daha rahat dahil olabileceklerdir. Aslında önceliklerini 
doğru sıralandırarak ve biraz cesaretle nasıl da başarılı olduklarını 
görecek; çevreleri için, arkadan gelen genç eczacılar için özendirici, 
heveslendirici ve cesaretlendirici olacaklardır. Ast-üst ilişkisiyle bilgi 
ve tecrübe paylaşımı artacak; bu da bize az sayıda bireysel yüksel-
melerden ziyade kitlesel yükselmeyi getirecektir. Sayımız arttıkça de-
vamlılık sağlanacak hem cinsiyet eşitliği ve temsiliyet dengelenecek 
hem de birliğimiz daha sağlam temeller üzerinde yükselecektir.

Geçici özel önlem kapsamında kota konulması ilk etapta bize bu gibi 
avantajlar sağlar. Eminiz ki süreç içerisinde başka birçok pozitif kat-
kısı da olacaktır.

Rapor sunumumu bitirirken 3. grup olarak diyoruz ki; küçücük bir 
müdahale bile çok büyük sonuçlar doğurabilir ve tüm bunlar ışığında 
umuyoruz ki bir gün kota mecburiyetine ve hatta “kadın eczacılar ça-
lışma grubu”na bile gerek kalmayacaktır.

dalıklar oluşturulmalı, bu konuda gerekli 
her türlü araştırmaya önem verilmeli ve 
hayata geçirilmesi sağlanmalı şeklinde bir 
mutabakata varıldı meslektaşımız. Yöneti-
cilik ya da liderlik gibi konulara yönelik eği-
timlerin/atölyelerin önem verilmesi gerekli-
liği yeniden vurgulandı.

Kadın yöneticilerin ev, iş hayatındaki sorum-
lulukları ile yöneticilik görevindeki sorum-
luluklarının çakışmaması ve karşılıklı sorun 
teşkil etmemesi adına kadının her iki tarafta 
da mutlu, huzurlu, başarılı olabilmesi adına 
görev paylaşımı yapabileceği aynı zamanda 
gerektiğinde kendisini temsil edebilecek 
kadın veya erkek meslektaşları ile birlikte, 
dayanışma içinde çalışabileceği sistemler, 
yöntemler üzerinde çalışılması önerisinde 
bulunuldu.

Kadın eczacıların tamamına yönelik zaman 
yönetimi, liderlik, örgütte kadının yeri gibi 
eğitimlerinin organize edilebilmesinin öne-
minden söz edildi. Bu eğitimler sırasında 
bir araya gelmeler artarak kişisel ve mes-
leki birçok gelişme de elde edilebilir dendi. 
Bu eğitimler daha sonrasında genele yayı-
larak kadın erkek tüm meslektaşlarımızla 
birlik içerisinde birçok mesleki gelişime ön 
ayak olabiliriz şeklinde değerlendirildi. Bir 
arada olma amacımız sadece kadınların 
değil, kadınların da yönetimlerde yer alma-
sını destekleyip kadın temsilini arttırarak, 
kadın/erkek birlikte çalışabilmek olduğu 
vurgulandı. Çalışmalar ülkemizdeki kadın 
sorununa örnek olabilecek şekilde sosyal 
sorumluk projesi kapsamında yürütülebilir 
fikri tartışıldı.

Ayrıca bölge odalarında ve TEB merkez yö-
netimlerinde kota kuralı, bir dönem kadın 
bir dönem erkek kuralı, iki dönem sınırla-
malı gibi uygulamalar kullanılarak katılı-
mı arttırmaya yönelik geçici özel önlemler 
değerlendirildi. Meslek örgütlerimizde ka-
dınların katılıma engel olan ve de yönetim 
kadrolarının belirlenmesinde kullanılan 
yöntemler araştırılarak çözümler üzerinde 
çalışmalar yapılması gerekliliği tespit edil-
di. Gönüllülük esaslı olan yönetim sistemi 
profesyonel olarak yapılabilir mi sorusu 
etrafında alternatif öneriler tartışıldı. En 
azından gönüllü yöneticilerin yanı sıra pro-
fesyonel çalışan yöneticilerin de sistemin 
sağlıklı çalışmasını nasıl destekleyebileceği 
üzerinde tartışmalar yapıldı. 

Atölye çalışmasında benim aklımda kalan 
ise “İnsan insanın kurdudur.” şiarı yerine 
önce “Kadın kadının yurdudur.” şiarı ardın-
dan bu durumun genele döndürülerek “İn-
san insanın yurdudur.” şiarının benimsen-
mesi oldu. Aklımda kalan diğer unsur ise 
çalışmalar sırasında çok sözü edilen “kadın 
dayanışması”, liderlik ve heyecan oldu.

KOTA UYGULAMASI BİZE 
NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLAR

Ecz. Ceyda Varlı

39. Bölge Edirne Eczacı Odası
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4. Çalışma grubu olarak grubumuzda farklı eczacı odala-
rından katılan çoğunluğu oda yönetimlerinde görev alan 
kadın meslektaşlarımız ile bir saat kadar süren bir atöl-
ye çalışması gerçekleştirdik. Kadınların yönetimlere se-
çildikten sonra sürekliliğin sağlanması noktası ile sınırlı 
kalmadan, daha öncesinde neler yapılabileceğine dair de 
fikirlerimizi paylaştık.

Kadınların yönetimde sürekliliğinin sağlanması için neler 
yapılmalı sorusuna verdiğimiz yanıtlar arasında:

“Biz İstersek Her şeyi yapabiliriz!” yanıtı ile bizi dinleyen 
tüm kadınların duymasını ve bu isteğe ortak olmalarını 
temenni etmekteyiz. 

Seçme ve seçilme hakkımızın olduğu üstelik bu hakkımı-
zın birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce kazandığımız 
bir ülkede ülkemizde biz istersek her şeyi yapabiliriz.

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan ve tamamını dünyaya 
getiren biz kadınlar içimizdeki gücü sevgi, cesaret ve da-
yanışma ile çıkartmalıyız.

Siyasette, sivil toplum kuruluşlarında, yönetim kademe-
lerinin her biriminde kadınların var olup sürekliliğinin 
sağlanması için öncelikle bizlerin gerçekten istekli olma-
sı temel bir unsurdur. İstekli olmak önemli olduğu kadar, 
geldiğimiz yönetim kademelerinde isteğimiz ile kalıp de-
vamını sağlamak için ise çok çalışmak, işimize odaklan-
mak, kadın/erkek fark etmeksizin nezaket çerçevesinde 
rekabet yapabilmek gerekmektedir.

Aynı zamanda içinde bulunduğumuz konum için fedakâr-
lık da yapabilmeliyiz. Biz kadınlar her alanda fedakarlığın 
beklendiği kişileriz. Anne olarak kızımıza, oğlumuza kız 
evlat olarak anne babamıza, eşlerimize, eşlerimizin aile-

lerine, işimize, arkadaşlarımıza, hastalarımıza, personel-
lerimize …yani yeri geldiğinde bin parçaya bölünüyoruz. 
Eğer ki yönetim kademelerinde yer almak istiyorsak sü-
rekliliğin sağlanması adına diğer alanlardaki sorumlu-
luklarımızdan feragat etmeliyiz ya da sorumluluklarımızı 
paydaşlarımız ile paylaşmamız gerekmektedir. 

Biz kadınlar var olmaya çalıştığımız her alanda, örneğin 
evimizde, mesleğimizde, eczanelerimizde, yönetimlere 
geldiğimizde, yönetimin her bir kademesinde sevgi, saygı 
ve merhamet duygusu ile farklı alanlarda sergilediğimiz 
var olma mücadelemizde en ince ayrıntılarla odaklan-
maktayız. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan mükemmeli-
yetçi yapı ile sadece bireysel olarak ev-çocuk-eczane üç-
geninde değil mesleğimize, birliğimize, meslektaşlarımıza 
da katkı sağlamak adına hem kadın hem erkek meslek-
taşlarımızdan alacağımız destek, cesaret ve dayanışma 
ile kadın temsiliyetinde sürdürülebilirlik sağlanabilir.  

Rekabet ortamında biz de varız diyebilmeliyiz. Eşit ve adil 
rekabet anlayışımız ile rekabet edebilmeyiz. Aslında yarı-
şımız erkeklerle değil hele kadınlarla hiç değil yarışımız 
kendi içimizde, kendimiz ile daha iyisi olabilmek için ol-
malıdır.

Biz kadın eczacılar olarak yönetimin her kademesinde 
illa ki bir kadın olacak diye değil ya da birileri bizi alsın, bir 
yerlere getirsin, kadın yönetici olsun diye değil; Aklımızla, 
fikrimizle, vizyonumuzla, eğitimimizle, cesaretimiz ve öz-
güvenimizle, iletişim becerimiz ve ekip ruhu anlayışımız 
ile katkı sağlamak, olumlu yönde fark yaratmak adına, 
birliğimizin gücüne güç katmak için kadın/erkek deme-
den meslektaşlarımız ile aynı yolda beraber yol alıp güç 
alıp güç verip VARIZ DEMEYE devam edeceğiz.

KADINLARIN YÖNETİMDE SÜREKLİLİĞİNİN 
SAĞLANMASI İÇİN NELER YAPILMASI GEREKİR?

Ecz. Özden SAK

45. Bölge Çorum Eczacı Odası

Biz kadın eczacılar aklımızla, 
fikrimizle, vizyonumuzla, eğitimi-
mizle, cesaretimiz ve özgüveni-
mizle, iletişim becerimiz ve ekip 
ruhu anlayışımız ile katkı sağla-
mak, olumlu yönde fark yaratmak 
adına, birliğimizin gücüne güç 
katmak için kadın/erkek deme-
den meslektaşlarımız ile aynı 
yolda beraber yol alıp güç alıp 
güç verip VARIZ DEMEYE devam 
edeceğiz.
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YOKSULLUĞUN 
KADINLAŞMASI
ve SAĞLIK

Kadınların sağlık durumu incelenirken 
hastalık ve sakatlık yönünden olduğu 
kadar ruhsal ve sosyal yönden de tam 
bir iyilik hâlinin olup olmaması ve ka-
dınların “tam iyilik durumlarını” etkile-
yen faktörler yönünden de sorunun ta-
nımlanması  gerekir.  Dolayısıyla kadın 
sağlığı da biyolojik etkenlerin yanında 
sosyal ve siyasal süreçlerden etkilen-
mektedir.

Sağlık hizmetlerinin hastalara verilen 
tıbbi hizmetlerden çok daha geniş bir 
kavram olduğu pek çok kimse tarafın-
dan henüz yeterince anlaşılmamıştır. 
Oysa hastalıkların nedenlerinin yal-
nızca biyolojik değil, fiziksel ve sosyal 
etmenler olduğu, sağlık hizmetlerinin 
asıl hedefinin kişilerin hastalıktan ko-
runmaları ve toplumun sağlık düzeyinin 
geliştirilmesi olduğu ve bunun sadece 
sağlık çalışanlarının değil devletin de 
işi olduğu 1800’lü yıllardan bu yana bi-
linmektedir.

İngiltere’de 1842 yılında Edwin Chadwi-
ck yazdığı “Çalışan Nüfusun Sanitasyon 
Koşulları Üzerine Genel Bir Rapor”un-
da hastalıkların çoğunun çevre kirliliği 
ve sanitasyon eksikliğinden kaynaklan-
dığını, hastalıkların yoksulluk, yoksul-

lukların hastalık getirdiğini savundu ve 
bu savla ilk halk sağlığı yasası çıkarıldı. 
Böylece halk sağlığının bir devlet so-
rumluluğu olduğu kabul edildi. Sağlık 
her insan için temel bir hak olmakla 
birlikte, dünyada birçok kadın biyolojik 
nedenlerle ve önemli oranda da sos-
yoekonomik nedenlerle iyi olmayan bir 
sağlıkla yaşamak durumunda kalır.

Dünyanın en yoksul ülkeleri tarafından 
sağlığa yeterli kaynak ayrılmaması, 
yoksulluk ve hastalık arasındaki kı-
sır döngüyü destekleyen bir faktördür. 
Yoksulluk; ihtiyaçları karşılayamama, 
sahip olamama, istediğini alamama 
anlamlarını taşırken, aynı zamanda 
dışta tutma, arka planda bırakma ve 
ötekileştirme gibi kavramlarla beraber 
tanımlanmaktadır. Yoksul kesim yalnız-
ca gelir ve kaynaklardan değil, fırsat-
lardan da yoksundur. Bir başka deyişle 
yoksulluk; temel insan yeteneklerini 
sürdürebilmek için gerekli olan mal, 
hizmet ve altyapıya erişimin yokluğu 
veya kısıtlanması olarak tanımlanmak-
tadır. Bunu en çok yaşayan ve buna en 
fazla maruz kalanlar ise kadınlardır.  

İnsani yoksulluk kavramı ile bireyin 
yaşayabilmesi için gerekli asgari ge-

Dr. Öğretim Üyesi
Zehra KILINÇ

Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı AD 

Dünyada en fakir 
insanların 10’undan 6’sı 
kadındır. Dünya nüfusu-
nun %50’sinden fazla-
sını oluşturan kadınlar, 

dünya varlıklarının 
sadece %1’ine sahiptir. 

“Bir toplumun uygarlık düzeyini öğrenmek isterseniz o toplumdaki 
kadının durumuna bakınız.” 

Stuart Miller
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lirden öte, bireyin toplumsal hayata katılabilmesi için 
gereken temel unsurlardan ne oranda mahrum kaldığı 
belirlenmeye çalışılmaktadır. İnsani yoksulluk kapsa-
mında “okumaz yazmazlık, yetersiz beslenme, kısa ya-
şam süresi, ana-çocuk sağlığının yetersizliği, önlenebilir 
hastalıklara yakalanmak” gibi temel gereksinimlerini 
sağlayabilecek araç ve olanaklardan yoksunluk dikkate 
alınmaktadır. 

Yoksulluğun kadınlaşması kavramı, ilk olarak 1978 yı-
lında Diane Pearce tarafından kullanılmıştır. Pearce, bu 
kavramı o yıllarda Amerika’da yoksulların üçte ikisinin 
kadınların oluşturmasına ve zaman içinde kadınların 
işgücüne katılım oranındaki artışa rağmen 1950-70 yıl-
ları arasında kadınların ekonomik konumlarının giderek 
kötüleşmesine dikkat çekmek üzere kullanmıştır. Pear-
ce’dan sonra yapılan birçok çalışma da yoksul kadınların 
sayısının yoksul erkeklerin sayısının son derece üzerin-
de olmasının yanı sıra, yoksulluğun kadınlar ve erkekler 
tarafından farklı biçimlerde tecrübe edildiğini de ortaya 
koymuştur. Bu kavram 1995 yılında 4. Dünya Kadın Kon-
feransı Eylem Planı’nda da yer almıştır. 

Kadın yoksulluğu günümüzde de önemini korumaktadır. 
Dünyada en fakir insanların 10’undan 6’sı kadındır. Dün-
ya nüfusunun %50’sinden fazlasını oluşturan kadınlar, 
dünya varlıklarının sadece %1’ine sahiptir. Türkiye’de 
kadınların mal sahipliğine ilişkin durumu tablo1’de su-
nulmuştur. Yoksul olan kadınlar yetersiz beslenme, ağır 
işyükü gibi sıkıntıların yanında sağlık hizmetleri, sosyal 
koruma, temiz su, eğitim, kayıtlı istihdamda çalışma ve 
diğer fayda alanlarındaki yetersizliklerle daha fazla kar-
şı karşıya kalırlar.

 

Kadınların toplumdaki eşitsiz konumları ve cinsiyete da-
yalı iş bölümü, kadınların yoksullaşmasına, yoksulluğun 
kadınlaşması ise kadınların eşitsiz konumlarının pekiş-
tirilmesine yol açmaktadır. Toplumsal cinsiyet (gender) 
kavramı ise kadın ve erkeğin sosyal olarak belirlenen 
rollerini ve sorumluluklarını ifade eder. Kültürel olarak 
erkeklere verilen toplumsal rolün haneyi geçindirmek, 
kadınlara verilen rolün ise eve giren gelirle ailenin ye-
niden üretimini sağlamak olması, yoksulluğun sonuçla-
rının cinsiyete göre farklılaşmasının en temel nedenini 
oluşturmaktadır. Haneyi geçindirmenin asıl olarak erke-
ğin görevi olarak görülmesi neticesinde, bu rol doğrultu-
sunda eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayan 
kadınların mesleki becerilerinin eksik olması ve uzun 
çalışma saatlerine, sigortasız çalışmaya razı olmaları 
gibi nedenlerle, kadınlar enformel sektörde yoğun ola-

rak çalışmakta veya ev eksenli çalışmaktadırlar. Kadın-
ların istihdam dışı ya da kayıt dışı çalışmaları kamusal 
sigortadan yararlanamamalarına yol açmaktadır ya da 
bu açıdan eşlerine bağlı kalmaktadırlar.

Dünya Bankası tarafından yayınlanan İnsani Gelişmiş-
lik Raporu’nda da kadının sağlık, eğitim ve iş hayatında 
yaşadığı eşitsizliğe ve özgürlük sınırlandırmasına vurgu 
yapılmıştır. Karşılaşılan bu ayrımcılık “Toplumsal Cin-
siyet Eşitsizliği Endeksi” ile ölçülmektedir. Bu ölçüm; 
üreme sağlığı, güçlendirme (her bir cinsiyetin parla-
mentoda sahip olduğu koltuk oranı ile orta ve yüksek 
öğrenime devam etme düzeyleri) istihdam ve iş gücüne 
katılım üzerine odaklanmaktadır. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Küresel Toplumsal 
Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye, cinsiyet eşit-
sizliğinde 149 ülke arasında 130. sıradadır. Rapor, 149 
ülke temel alınarak hazırlanmış ve ülkelerin cinsiyet 
eşitsizliği, sağlık, siyaset, eğitim ve iş hayatı başlıkların-
da incelenmiştir. Küresel Cinsiyet eşitsizlik sıralaması 
tablo 2’de, Türkiye’de cinsiyete göre seçilmiş gösterge-
ler ise tablo 3’te sunulmuştur. Bu endekse göre; siya-
sette Türkiye dünya ortalamasının altında kalmaktadır. 
2018 genel seçimlerinde parlamentodaki kadın millet-
vekili oranı %17,3 olup; 2019 yılı TUİK verilerine göre 
kadınların erkeklere göre okur yazarlık oranı ise 5 kat 
daha düşüktür. 

 

  

Tablo 1. 15-49 yaş arasında en az bir kez 
evlenmiş kadınların mal sahipliği yüzdesi, 
TNSA 2018. 

Arsa, toprak, tarla sahibi değil

Tek başına ya da ortak

Ev sahibi değil

Tek başına ya da ortak

91

9

82

18

Tablo 2.Küresel cinsiyet eşitsizliği sıralaması, 2018

Eşitsizliği en az olanlar
1- İzlanda
2- Norveç
3- İsveç
4- Finlandiya
5- Nikaragua
6- Ruanda
7- Yeni Zelanda
8- Filipinler
9- İrlanda
10-Nambiya

Eşitsizliği en fazla olanlar
1- Yemen
2- Pakistan
3- Irak
4- Suriye
5- Çad
6- Kongo
7- Mali
8- İran
9- Suudi Arabistan
10-Lübnan

Kaynak: WEF, The Global Gender Gap Report, 2018

Tablo 3.Cinsiyete göre seçilmiş göstergeler, 
TÜİK 2019

Okur yazar olmayan nüfus oranı (25+)
Yüksekokul veya fakülteden mezun
nüfus oranı (25+)
İstihdam oranı (15+yaş)
İşgücüne katılma oranı (15+yaş)
İşsizlik oranı (15+yaş)

Toplam
4,1
20,8

45,7
53,0
13,7

Erkek
1,2
23,1

63,1
72,0
12,4

Kadın
6,9
18,5

28,7
34,4
16,5

Kaynak: TÜİK, Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı, 2019
TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2019
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Kadın yoksulluğunun nedenlerine bakılacak olursa 
özellikle bazı konular ön plandadır. Örneğin gelirden 
yoksun olmak, eğitimden yoksun olmak, işsiz olmak, 
hizmet sektöründe, düşük statülü ve düşük ücretli iş-
lerde çalışmak, herhangi bir sosyal güvenceye sahip 
olmamak, mülk sahibi olmamak, ücretsiz aile işçisi ol-
mak, ev eksenli veya ev dışında esnek güvencesiz işler-
de çalışmak vb.

Yoksulluk kadınların sosyal hayattaki konumlarını da et-
kilemekte, eğitimlerinden erken yaşta ayrılmak zorunda 
kalan kız çocuklar evlendirilmekte ve ergenlik dönemin-
de bebek sahibi olmaktadırlar. Kadınların eğitimsizliği 
ise, kültürel olarak yoksunluk, haklarını kullanamama, 
sağlık hizmetlerine yetersiz erişime yol açması nede-
niyle, kadınların yoksulluk döngüsünden çıkmalarının 
önünde çok boyutlu bir engel olarak durmaktadır. Do-
ğurganlık oranı, yaşlılık gibi sorunlar kadınların yoksul-
luğu daha fazla hissetmelerine ve yoğun bir şekilde ya-
şamalarına neden olmaktadır Dünya Sağlık Örgütü 2016 
verilerine göre Dünya genelinde 135 milyon doğumdan 
hala 15 milyondan fazlası 15-19 yaş döneminde olan kız 
çocuklardan oluşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü hami-
le kalan kız çocukların yetişkin kadınlara nazaran daha 
güvensiz koşullarda doğum yaptıklarını ifade etmekte-
dir. Her yıl için tahmin edilen 3 milyon güvensiz doğum 
15-19 yaş grubunda gerçekleşmektedir. Güvensiz doğum 
koşulları da sağlık problemlerine ve gebelik kaynaklı 
ölümlere yol açmaktadır. Hamilelik ve doğum sırasında 
gerçekleşen komplikasyonlar 15-19 yaş arasında düşük 
ve orta gelirli ülkelerde ölümlerin en önemli nedenle-
rindendir. 

Eğitimdeki eşitsizlik iş hayatında da kendini göstermek-
tedir. Kadınlar daha çok nitelik gerektirmeyen daha dü-
şük ücretli işlerde çalışmak durumunda kalmaktadırlar. 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 2014 verilerine göre; ge-
lişmekte olan ülkelerde halen kadınların 3’te 2’si kayıt 
dışı çalışmaktadır ya da ücretsiz olan ev işleri ile ilgi-
lenmektedirler. Dünya Bankası 2013 tahminlerine göre 
27 ülkede kadınlar erkeklerden daha az ücret almakta-
dırlar. 

Kadınlar erkeklerden daha fakirdirler ve tüm dünyada 
da kadın yoksulluğu daha fazladır. Özellikle eğitim ha-
yatları ve sağlık durumları başta olmak üzere hayatla-
rında yoksulluğun yansımalarını derinden yaşamakta-
dırlar. Ailenin yoksulluğunu ortadan kaldırmaya yönelik 
yoksullukla başa çıkma biçimi olan ev içi üretim (evde 
ekmek, turşu vb. yapmak, hayvanların bakımını, bahçe 
işlerini üstlenmek) kadının görevi haline gelmekte ve 
kadın emeğinin çoğu zaman karşılıksız kalmasına yol 
açmaktadır.

Yoksul kadınlar, en temel ihtiyaçlardan olan beslenmeye 
bile hane içinde en son ulaşabilmektedirler. Kadınlar ve 
sağlık hizmetlerine erişimleri arasında duran bireysel 
ailesel ve toplumsal düzeydeki  bir dizi engelden dolayı  
sağlık hizmetlerine erkeklerden daha az erişebilmekte-
dir. Sağlık hizmetlerinden yararlanmaları ise genellikle 
ancak doğumla gerçekleşebilmektedir.

Kadınlar özellikle yoksul hanelerde, ev içinde ve dışında 
karar alma mekanizmalarının dışında kalmaktadırlar. 
Kendi yaşamı ile ilgili en temel kararları bile almaktan 
yoksun olan kadınlar, yasama ve yürütme erklerinin dı-
şında kalmaktadır. Kadınlar genellikle sadece seçme 
hakkını kullanmaktadırlar. Ancak, bu haklarını kullan-
maları da kendi bağımsız iradeleri yerine eş, baba vb. 
diğer toplum bireylerinin yönlendirmesi ile gerçekleş-
mektedir. Yoksul kadınların güvencesiz ve esnek işlerde 
çalışması da sendikal örgütlenme, sosyal güvenlik gibi 
haklardan yararlanmalarını engellemektedir.

Kadın yoksulluğunun en somutlaştığı konu kültürel yok-
sulluk ve yoksunluktur. Kadınların haklarını kullanmada 
ve kaynaklara erişimde yaşadıkları eşitsizlik, yoksulluk 
söz konusu olduğunda daha da artmaktadır. Yoksulluk 
yaşayan kadınlar, kendine güvenememe, emeği ile elde 
ettiği gelirini önemsememe, yoksul haneye yaptığı her 
tür katkıya inanmama gibi kişilik özellikleri taşıyabil-
mektedir. 

Sonuç olarak; yoksul insanlar maruz kaldıkları birçok 
yoksunlukla birlikte daha fazla hasta olma riski ile kar-
şı karşıyadırlar. Sağlıklı olmayan insanlar ise sağlıklı bir 

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye, cinsiyet eşitsizliğinde 
149 ülke arasında 130. sıradadır. Rapor, 149 ülke temel alınarak hazırlanmış ve ülkelerin cinsiyet eşitsizliği, sağlık, 
siyaset, eğitim ve iş hayatı başlıklarında incelenmiştir.



11. Bölge DİYARBAKIR ECZACI ODASI
14

bireyin ekonomiye sağladığı katkıyı sağlayamaya-
caklardır. Bu nedenle sağlık yatırımları yoksulluk 
döngüsünün kırılması için önemlidir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun 
etkisi başta yardım olmak üzere çeşitli politikalarla 
azaltılmaktadır. Ülkemizde Barınma, doğum, sağ-
lık, eğitim, muhtaç asker ailesi, diğer aile yardımları 
ve engelli yardımları eşi vefat eden kadına yönelik 
olarak yapılan yardımlar gibi çok çeşitli yardım tür-
leri yoksulluğun azaltılması için bir müdahale olsa 
da gerek Türkiye’de gerekse dünyanın diğer ülkele-
rinde yoksulluk sorununun çözümü için tek başına 
yeterli olmamaktadır.

Kadın yoksulluğuyla mücadele bağlamında, sosyal 
yardım anlayış ve uygulamalarının, toplumsal cinsi-
yete duyarlı bir çerçevede yeniden yapılandırılması, 
sosyal yardımlara bağımlılığı azaltacak, kadınların 
konumlarını iyileştirecek ve toplumsal bütünleşme-
yi sağlayacak yönde uzun vadeli faydaların sağlana-
cağı çözümler getirilmelidir.

Günümüzde devam eden pandemi süreci de kadın-
ların daha fazla yoksullaşmasına yol açmaktadır. 
Birleşmiş Millletler tarafından yayımlanan From 
Insights to Action: Gender Equality in the wake of 
COVID-19 (İçgörüden Müdahaleye: COVID-19 Sal-
gını Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) rapo-
runda yer alan veriler, salgının 96 milyon insanı 
2021 yılına kadar aşırı yoksulluğa sürükleyeceğini 
gösteriyor. 96 milyonun 47 milyonunu kadınlar ve kız 
çocukları oluşturuyor. Bu da, aşırı yoksulluk içinde 
yaşayan kadınların ve kız çocuklarının sayısının 435 
milyona çıkması anlamına geliyor. Tahminlere göre, 
bu rakam 2030 yılına kadar pandemi öncesi seviye-
lere geri dönemeyecek.

Kadın yoksulluğunun hem sebebi hem sonucu ola-
bilen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi 
yoksullukla mücadelede önemli bir adım olmakla 
beraber ülkemizde bu konuda birçok yasa ve hukuki 
düzenlemeler bulunmaktadır. Fakat bunlar tek ba-
şına yeterli değildir. Çünkü toplumsal cinsiyet so-
rununun temelinde kültürel faktörler ağırlıklı ola-
rak yer almaktadır. Kültürel faktörlerle mücadele 
yasaları çıkartma yanı sıra başka önlemlere de yer 
verilmesini gerektirir. Bu önlemler arasında ülke-
mizde Milli Eğitim Ba¬kanlığı, UNICEF, UNESCO, 
ILO, sivil toplum kuruluşları, medya, özel kurum ve 
kuruluşlar aracılığıyla kız çocuklarının okula gön-
derilmeleri, mesken edinmeleri, iş kurmaları, ço-
cuk evliliklerin önlenmesi gibi birçok proje yürütül-
müştür. Bütün bu çabaların hedefi toplumun kadına 
verdiği değerin yükseltilmesi olmalıdır. Bu çabalar 
içinde pek çok kuruma ve meslek üyelerine sorum-
luluklar düşer, ama özellikle erkeklerin konu ile 
ilgili inanmışlıkla yapacağı katkılar toplumsal cinsi-
yet sorunun çö-zümünde kilit öneme sahiptir.

“Cahildir kendini kadından 
üstün sananlar.”
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Kadın olarak bedenimizde en çok yok saydığımız, ihtiyaçlarını gör-
mezden geldiğimiz ve sorunlarını da konuşamadığımız beden böl-
gesi sanırım pelvik taban bölgesidir. Çocukluktan itibaren kadına 
toplumsal olarak öğretilen yargılarla tehdit altında hissettirilen 
bölgedir. Aynı toplumsal yargılar kişinin kendisine ait beden bölge-
sine dokunmasını yasak veya ayıp saymıştır. Bedenin doğal fizyolojik 
döngüsü, saklanılması gereken ya da kirli sayılan bir beden bölgesi 
olarak varsayılmıştır. Bu toplumsal baskıların yetişkinlikte kadınlık 
algımızı etkilemediğini düşünmek sanırım pek gerçekçi olmaz. Tıp 
tarihinin de erkeklerin eliyle yazıldığı düşünülünce pelvik taban dis-
fonksiyonlarının (pelvik tabanda gelişen fonksiyon bozuklukları) te-
davi programlarına eklenmesinin bu yüzyılda yeni yeni konuşulması 
çok şaşırtıcı olmamalı. Hal böyleyken ‘kadın kadının yurdudur’ deyip 
pelvik taban neresidir, fonksiyonları ve disfonksiyonları nelerdir ve 
tedaviye dair yapılabileceğini biraz anlatmak istiyorum. 

Pelvik taban bölgesi; Leğen kemiğinin (pelvis) iç kısmını örten ve le-
ğen kemiği içinde bulunan idrar torbası (mesane), rahim, yumurta-
lık ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektumun normal görevlerini 
yapabilmesi için bir hamak gibi destek oluşturan kas ve bağ doku-
sundan oluşan tabakaya pelvik taban (PT) denir.  Birden fazla kas 
grubunun oluşturduğu bir yapıdır.    

Pelvik taban fonksiyonları ve disfonksiyonları: 

Öncelikle pelvik taban kaslarının çalışma prensiplerinden bahsede-
lim. Bedenimizdeki diğer bütün kaslar gibi kasılıp-gevşeme prensibi 
ile çalışırlar. İstemli ve istemsiz (refleks) kasılabilir ve gevşeyebilir 
olmasını isteriz. Güçlü bir kasılma (kontraksiyon) ve tamamlanmış 
bir gevşeme (relaksasyon) pelvik taban kasları için istediğimiz fonk-
siyondur. Pelvik taban kas fonksiyonlarını değerlendirirken baktığı-
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mız bir diğer parametre de istemli kasılmayı ne kadar 
sürdürebildiğidir. Bu bize pelvik taban kaslarının endu-
ransı (dayanıklılığı) hakkında bilgi verir. Yine öksürme 
gibi karın içi basıncı ani arttıran durumlarda refleks ola-
rak kasılabilme yeteneğini sürdürüyor olmasını bekleriz.

Pelvik taban kaslarının fonksiyonlarından bahsedecek 
olursak; pelvik organ desteği, mesane ve bağırsak kont-
rolü ve cinsel işlev gibi çok önemli fonksiyonları vardır. 
Pelvik taban kasları öncelikle pelvik organlar için yuka-
rıdaki görselde de göründüğü gibi hamak şeklinde taşı-
yıcı olarak görev yaparlar. Bu nedenledir ki Kas ve bağ 
dokusunun zayıflığında farklı derecelerde pelvik organ 
sarkmaları (pelvik organ prolapsusu) gelişebilir. Bir di-
ğer fonksiyonu mesane işlevi ile ilgili olan idrar kontrolü 
ve bağırsakla ilgili olarak da dışkı kontrolünü sağlamak-
tır. İdrarı tutan ve başlatan ve aynı şekilde dışkının isteni-
len zamanda ve zorlanmadan gerçekleşmesini sağlayan 
kas grubumuzdur. Mesane ile ilgili disfonksiyonlarda yo-
ğun karın içi basıncı artık tolere edemediği durumlarda 
idrar kaçırma meydana gelebiliyor (örneğin hapşırırken, 
öksürürken, egzersiz yaparken veya ağır kaldırırken id-
rar kaçırma gibi).  Bu, özellikle çoklu vajinal doğum ya-
pan kadınlarda yaygın rastladığımız bir durumdur. Aşırı 
kilo alımı; çoklu gebelikler, sürekli ağır egzersiz yapmak 
gibi karın içi basıncın sürekli arttığı durumlar yine bu 
disfonksiyonlara yol açan nedenler arasında sayılabilir. 
Veyahut aşırı aktif olduğu (istemli ve tamamlanmış bir 
gevşeme sağlayamadığı) durumlarda sık sık idrara çık-
ma, idrarını tam boşaltamama, kesik kesik idrara çıkma 
gibi belirtileri olan aşırı aktif mesane dediğimiz disfonk-
siyon meydana gelebiliyor.  Yine bağırsak fonksiyonların-
da ilk bahsedeceğimiz kabızlık, pelvik tabanın da dâhil 
olduğu bir problemdir. Uzun süren kabızlıklarda, sürekli 
ıkınmayla pelvik taban kasları süreklileşen bir zorlan-
maya maruz kalabiliyor ve hemoroid veya anal bölgede 
fissürlere (çatlak veya yırtık) yol açabiliyor. Burada da 
yine beslenme, sıvı alımı ve stres kontrolüyle beraber 
pelvik taban bölgesini solunum egzersizleriyle beraber 
gevşetip dışkının dışarı çıkmasına yardımcı olunabilir. 

Bir diğer fonksiyon ise cinsel işlev ile ilgili olan fonksiyon-
larıdır. Pelvik taban kaslarımız pelvis için venöz lenfatik 
bir pompa gibi çalışıp buranın dolaşımını sağlar (Mitc-
helle, 1999). Yine cinsel birleşme sırasında yeteri kadar 
gevşeyerek penisi içeriye almayı kabul eder. Gevşeyeme-
diği durumlarda birçok kadının karşı karşıya kaldığı va-
jinusmus dediğimiz disfonksiyon gelişebilir. Vajinusmusta 
yine altta yatan nedenlerin (psikolojik sebepler, cinsel-
likle ilgili mitler, korku, ilk gece anksiyetesi, etraftan 
duyulan kötü ilk gece deneyimleri, cinsel bilgi eksikliği 
vb) tespit edilip çözülmesi ve gevşeme egzersizleri ile yol 
alabiliyoruz. Cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrının (dis-
paroni) da jinekoloji uzmanı tarafından değerlendirilip 
altta yatan sebebin tespit edilmesi gerekiyor öncelikle. 
Bunlardan bazıları; vajinal veya vulvar bölgedeki siğil, 
enfeksiyon, doğum veya vajina cerrahisinden sonra ora-
daki dokuların iyileşmemesi, pelvik taban bölgesindeki 
sarkmalar (rahim, mesane gibi), cinsel ilişki sırasında 
yeterince sekresyon salgılanmaması (vajinanın ıslanıp 
cinsel ilişkiye hazır hale gelmesi, vajinal kuruluk), psiko-
lojik sorunlar ve cinsellikle ilgili mitler olarak sayılabilir. 
Disparoni de pelvik taban rehabilitasyonunda jinekoloji 

hekiminin yönlendirmesiyle pelvik taban kaslarında tri-
ger point dediğimiz ağrılı tetik noktaların manuel uygu-
lamalarla çözülmesi ve  pelvik taban kas eğitimi tedaviye 
eklenebiliyor. 

Yine çoğu kadının yaşam kalitesini etkileyen adet san-
cısı (dismenore) pelvik taban kaslarımızın da dâhil ol-
duğu bir süreçtir. Dismenoreyi; bu dönemde meydana 
gelen hormonal değişimlerle pelvik taban bölgemizdeki 
(rahim bölgesi) kas gruplarının da dâhil olduğu kuvvet-
li kasılma-gevşemede zorlanma ve aynı zamanda artan 
ağrı hassasiyeti olarak tanımlayabiliriz. Yoğun adet san-
cısı yaşayan kadınların bir jinekoloji uzmanı tarafından 
değerlendirilmesi, altta yatan sebeplerin (hormonal 
değişimler, rahim ağzı kanal darlığı, kist, endometrio-
zis, stres vb.) bulunması açısından önemlidir. Tıbbi mü-
dahalenin dışında regl sancısının azaltılmasıyla ilgili 
yöntemler daha çok yaşam tarzı değişiklikleridir. Bun-
lardan bazıları; beslenme değişiklikleri (bu dönemde 
bol sıvı tüketilmesi, inflamasyonu arttıran besinlerden 
uzak durulması) ,düzenli egzersiz yaparak hormonal 
dengenin sağlanmasına yardımcı olmak, aynı zamanda 
stresi azaltmak olabilir. Bu dönemlerde yoğun direnç ve 
güçlendirme içeren egzersizlerden kaçınmak ve kişiye 
uygun aerobik egzersizlerini programa eklemek faydalı 
olabilir. Pelvik taban bölgesi için gevşeme egzersizleri 
ve solunum egzersizleri ile yine rahmin gevşemesine ve 
aynı zamanda ağrının yönetilmesine yardımcı olabiliriz.

Pelvik tabanın bir diğer önemli fonksiyonu da gebelik sı-
rasında bebeği taşıma görevini üstlenip vajinal doğumda 
gevşeyerek bebeğin sağlıklı bir şekilde annenin rahmin-
den dışarı çıkışına yardımcı olmasıdır.  Gebelik sırasında 
oluşan bel ağrıları ve idrar kaçırma gibi problemler yine 
pelvik taban kaslarıyla ilişkili olabilmektedir. Bazı Avru-
pa ülkelerinde gebelik öncesi ve sonrası pelvik taban re-
habilitasyonu sigorta kapsamında kadınlara sunulmak-
tadır. Bir yandan bazı ülkelerde bu koşullar sağlanırken 
bir yandan da idrar kaçırmayı normalleştirip yine bunu 
bir pazar haline getirip ‘kadına özel mesane pedi’ adı al-
tında metalaştırılarak bir piyasa yaratılıyor.

Öncelikle pelvik tabana ait bütün disfonksiyonların nor-
mal olmadığını ve tedavi edilebilir problemler olduğunu 
bilmemiz gerekiyor. Pelvik taban farkındalığı yaratarak 
pelvik taban kas eğitimi vermek, pelvik taban rehabili-
tasyonun ilk ve en önemli ayağıdır. Bir kadın doğum he-
kimine muayene olup hekiminizin görüş ve önerileriyle 
pelvik taban rehabilitasyonu alanında çalışan kadın sağ-
lığı fizyoterapistlerinden destek alabilirsiniz. Bedenimi-
zin hangi bölgesi olursa olsun ihtiyaçlarını görmek, bu 
ihtiyaçları karşılamak ve bedenine bakım vermek biz ka-
dınların da hakkıdır ve bu bizim sorumluluğumuzdadır. 
Bütün kadınların zihninin, ruhunun ve bedeninin özgür-
leştiği 8 Martlar diliyorum.

 

 

• Kübra Erkut, “Women’s Health Physiotherapy 
Course II: Urogynecologıcal Dysfunctions”, 1
5-16 February 2020: İstanbul
• www.guven.com.tr
• www.drebruzulfikaroglu@com
• www.fizyodemi.com
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Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. 
Günümüzde her 8 kadından 1’i kanser olma riski taşır. Meme kanseri tedavisinde başarının temel 

unsuru, erken teşhistir. Hastalığın erken fark edilmesi ise ancak doğru bilgiye sahip olma ve 
düzenli kontrolün yapılması ile sağlanabilir. 
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Kimler daha fazla risk altında?

Yaş: Riski arttıran en önemli faktörlerden biri yaştır. 50 
yaşını geçmiş kadınlarda meme kanseri görülme oranı, 
50 yaşın altındakilere göre 4 kat fazladır. 

Kişisel meme kanseri öyküsü: Bir memede kanser 
saptanan hastaların diğer memelerinde kanser gelişme 
ihtimali normal insanlara göre daha yüksektir. Ayrıca 
yumurtalıkta, kalın bağırsakta veya rahimde kanser öy-
küsü olan hastalarda da risk bir miktar yüksektir. >

Ailede meme kanseri öyküsü: Ailede meme kanserine 
yakalanmış kişiler bulunuyor olması diğer aile bireyleri 
için riski arttıran bir faktördür.

Erken adet görmüş, geç menopoza girmiş olmak: 
Reprodüktif dönem dediğimiz, kadınlık hormonlarına 
maruz kalınan dönem ne kadar uzunsa meme kanserine 
yakalanma riski o kadar fazladır. 

Hormon tedavisi, doğum kontrol hapları: Östrojen içe-
ren hormon ilaçlarının uzun süreli kullanımı ile meme 
kanseri gelişimi arasında ilişki olduğu bilinmektedir. 
Doğum kontrol haplarının özellikle 10 yıl ve üzeri kulla-
nımında bu risk artar. Bu sebeple bu ilaçların kullanımı 
mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. 

Bunlar dışında, fazla alkol tüketimi, sigara, obezite ve 
genç yaşta göğüs bölgesine ışın tedavisi almış olmak da 
bilinen risk faktörleri arasındadır.

Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır?

Adet başlangıcından itibaren 7-10. günler arasında, 
üst beden tam görünür olacak şekilde ayna karşısında 
tüm kadınların kendini elle muayene etmelerini öneri-
yoruz. Bu muayenede nelere dikkat edilir. Öncelikle her 
iki meme arasında şekilsel bir farklılık, meme cildinde 
herhangi bir renk değişikliği, şişkinlik, portakal kabuğu-
na benzer görünüm, meme başında akıntı olup olmadı-
ğına bakılır. Sonra iki el bele konarak öne doğru hafifçe 
eğilip meme cildinde çekinti ve memeler arasında fark 
oluşup oluşmadığına dikkat edilir. Daha sonra sol meme 
için sağ el, sağ meme için sol el kullanılarak meme ba-
şından başlayıp küçük daireler çizerek tüm meme doku-
su içinde farklı sertlikte bir oluşum olup olmadığı kont-

rol edilir. Amaç, bireyin kendi meme yapısını tanıması ve 
oluşabilecek değişikliklerle ilgili farkındalık sağlanma-
sıdır.

Erken teşhis neden önemli?

Meme kanserinin tedavisinde başarının temel unsuru 
erken teşhistir. Erken teşhis ettiğimiz hastaların büyük 
kısmında memenin tamamen çıkarılması gerekmez. Sa-
dece tümörlü alanın çıkarılması yeterli olur. Dolayısıyla 
bu hastaların estetik kaybı daha az gerçekleşir. Bu has-
taların bir kısmına kemo (ilaç)-radyo (ışın) terapi yapılır. 

Erken tanının birbirinden ayrılmaz üç unsuru vardır. 

1- Bahsettiğimiz şekilde kişinin kendi kendine meme 
muayene yapması; 

2- Düzenli doktor muayenesi; 

3- 40 yaşından sonra en geç 2 yılda bir, risk faktörü ve 
takip edilmesi gereken lezyon varlığında doktorun öner-
diği aralıkta mamografi ve diğer radyolojik görüntüleme 
yöntemleri ile hastanın takip edilmesidir. 

Sağ meme için sol el kullanılarak meme 
başından başlayıp küçük daireler çizerek 
tüm meme dokusu içinde farklı sertlikte 
bir oluşum olup olmadığı kontrol edilir. 
Amaç, bireyin kendi meme yapısını 
tanıması ve oluşabilecek değişikliklerle 
ilgili farkındalık sağlanmasıdır.

Erken teşhis konan 
hastalarda, memenin 
sadece tümörlü kıs-
mının alınması yani 
meme koruyucu cerrahi 
yapılabilmekte, böyle-
likle memenin tümüyle 
alınmasından kaçınıl-
maktadır. 
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Yaşın daha az olduğu durumlarda ise adet görmeye baş-
lamış her genç kadının 20 yaş altında bir kez; 20 yaşında 
bir kez, 20 yaşından sonra da risk faktörleri değerlen-
dirilerek hekim tarafından belirlenen aralıklarla meme 
muayenesi önerilir. Bu düzenli kontrol disiplinli bir şe-
kilde yapıldığı takdirde hastalığı erken fark etmek her 
zaman mümkün olur. 

Tedavi seçenekleri nelerdir?

Erken teşhis konan hastalarda, memenin sadece tümör-
lü kısmının alınması yani meme koruyucu cerrahi yapı-
labilmekte, böylelikle memenin tümüyle alınmasından 
kaçınılmaktadır. Tümörün evresine göre cerrahi tedaviye 
kemoterapi ve/veya radyoterapi eklenmesi gerekecektir. 
İleri evre, başka organlara yayılmış tümörlerde tedavi 
seçeneklerinin daha kısıtlı olduğu unutulmamalı bu yüz-
den düzenli kontrol ihmal edilmemelidir. Tanı koymada 
gecikilir ve tümör ileri evrelere ulaşırsa kemo (ilaç)-rad-
yo (ışın) terapi alma gereksinimi artacak ve memenin ta-
mamen çıkarılması şart olabilecektir.

Meme kanserinden korunmanın 
yolları nelerdir?

Meme kanserinden korunmanın birinci yolu, tekrar ede-
rek söylüyoruz, kendi kendine meme muayenesi ve dü-
zenli doktor kontrolünü ihmal etmemektir. 

Bunun dışında yaşam tarzınızda alacağınız kimi tedbir-

ler, size hem genel olarak daha sağlıklı bir yaşam hem 
de meme kanserinden korunmanın imkanlarını vere-
cektir.

w Öncelikle ideal kilonuzu korumalısınız. Vücuttaki fazla 
yağ, özellikle de bel çevresinde biriken yağ, meme kan-
seri riskini arttırıyor. 

w Haftada 3 gün egzersiz yapın. Düzenli olarak yapılan 
spor, kilo kontrolü sağladığı gibi yüksek östrojen düzeyini 
de dengeliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlen-
diren spor, meme kanseri riskini de azaltıyor. 

w Beslenmenizde sebzelere ağırlık verin. Yapılan çalış-
malara göre sebze ve meyvelerin içerdikleri antioksidan, 
meme kanserini riskini azaltıyor. 

w Emzirmenin meme kanserine yakalanma riskini azalt-
tığını biliyoruz. Aksi bir sağlık sorunu yoksa bebeğinizi 
bol bol emzirin.

w Sigaradan uzak durun. Meme kanseri de dahil olmak 
üzere birçok kanser türünün gelişme riskini arttıran si-
garayı hayatınızdan çıkarın. Alkol kullanımını günde bir 
kadehten fazla olmayacak şekilde sınırlandırın.

Ve elbette ki hayata pozitif bakın. Sevdiklerinizle bol 
kahkahalı güzel zamanlar geçirmeye çalışın. Stresin 
bağışıklık sistemini zayıflatıp birçok hastalığa davetiye 
çıkaran bir unsur olduğunu unutmayın. Düzenli kontrol-
lerinizi ihmal etmeyip, hayatla bağınızı kuvvetlendirin.

Yaşam tarzınızda alacağınız kimi tedbirler, size hem genel olarak daha sağlıklı bir yaşam hem de meme kanserinden 
korunmanın imkanlarını verecektir. Öncelikle ideal kilonuzu korumalısınız. Sağlık durumunuza uygun olarak haftada 
3 gün egzersiz yapabilirsiniz. Beslenme alışkanlıklarınızda sebzelere daha çok yer açın. Emzirmenin meme kanserine 
yaklanma riskini azalttığını biliyoruz. Aksi bir sağlık sorununuz yoksa bebeğinizi bol bol emzirin. Sigaradan uzak durun. 
Ve elbetteki -bu koşullarda zor da olsa- hayata pozitif bakmaya çalışın. 

Stresin bağışıklık sistemini zayıfla-
tıp birçok hastalığa davetiye çıkaran 

bir unsur olduğunu unutmayın. Dü-
zenli kontrollerinizi ihmal etmeyip, 

hayatla bağınızı kuvvetlendirin.
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BİR KENTİN HAFIZASINI 
KAYDA ALMAK

Diyarbakır Hafızası (https://diyarbakirhafizasi.org ) 
olarak; kentin tahrip olan ve kaybolma riski taşıyan 
kültürel birikimini, geçmişini ve bugününü belgele-
meyi, gelecek kuşaklara aktararak, hafızasını canlı 
tutmayı hedeflemekteyiz. Somut ve somut olmayan 
kültürel değerler ve tarih, seçilmiş temalarla ele 
alınıyor. 

DİYARBAKIR 
HAFIZASI

Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği 
Koordinatörü Nevin Soyukaya:

Diyarbakır Hafızası’nda somut ve somut olmayan kültürel 
değerler ve tarih, belirlenmiş temalar altında dijital sergiler 
ile izleyiciyle paylaşmayı, kenti; tarih, kültür, sosyal yaşam, 
mimari, ticaret, üretim, doğal yaşam, günlük hayat, müzik, 
edebiyat, sanat ve benzeri başlıklarla, görsel ve işitsel 
materyaller ve belgeler kullanan bir yöntemle hafızanın 
kaybolmamasına katkı sunmayı hedefliyoruz.

Röportaj: Ecz. Aylin KIZIL

Ecz. Aylin Kızıl: Bellek-hafıza, Diyarbakır diye ara-
ma motoruna yazınca ilk sırada “Diyarbakır Hafızası” 
sayfasıyla karşılaşıyoruz. Bize biraz bu kıymetli pro-
jenizden bahseder misiniz, nedir Diyarbakır Hafızası? 
Site kimler aracılığıyla ve nasıl bir ihtiyaçla oluştu? 

Nevin Soyukaya: Diyarbakır, kurulduğu yerde büyüyüp 
gelişerek, binlerce yıldır aralıksız yaşam süren ender 
şehirlerden biridir. 8000 yıllık yaşamı boyunca farklı 
uygarlıkların egemenliğinde kalmış ve çok sayıda sa-
vaşa sahne olmuş ve yıkımlar yaşamış ama her defa-
sında da ayağı kalkmayı başarmış köklü bir şehir. 

Bu önemli ve özel şehrin, tarihi, kültürel, sosyo-eko-
nomik yapısı ve zengin birikiminin belgelenerek kayıt 
altına alınması, geleceğe aktarılması, hafızasının kayıt 
altına alınarak, canlı tutulması, bilgi ve belgelerin bir 
arada tutulduğu ve erişilebilir bir Kent Arşivi her za-
man duyulan bir ihtiyaçtı.  

En son Sur’da Eylül 2015 – Mart 2016 arasında yaşa-
nan çatışmalar ve sonrasındaki büyük yıkımla kaybet-
tiklerimizin geri dönüşümünün olmaması, hafızaya 
dair bir çalışma yapmayı elzem kıldı ve Diyarbakır Ha-
fızası projesi doğdu. 

www.diyarbakirhafizasi.org sitesi; şehrin, çağların bi-
rikimiyle oluşan hafızasını kaydetmek, canlı tutmak ve 
yaygınlaştırmak amacıyla, Anadolu Kültür ve Diyarba-
kır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin or-
taklığında hazırlandı ve Kasım 2019 da yayına başladı. 

Ecz. Aylin Kızıl: Kentsel hafızayı oluşturan temel 
unsurlar neler? Hafızanın sürdürülebilirliği neden 
önemli sizce? 

Nevin Soyukaya: Anıtlar, resmi belleği ifade eder ve 
onların kaderi, kaçınılmaz olarak, devrilmek ya da gö-
rünmez hale gelmektir. Ama yaşanmış hafıza; kolektif, 
politik ya da bir nesle ait hafızayı ifade eder. Yani birey-
lerin yaşanmışlıklarının, deneyimlerinin, acılarını içe-
rir. Ancak tüm bu yaşanmışlıkların somutlaşmış hali 
kentteki yapılar, parklar ve topluluklarla kurduğumuz 
ilişki üzerinden algılanabilir ki hatırlama ve unutma 
karşıtlığının, kentsel olanla karşılığıdır aslında.  
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Modernleşme süreci ile kentlerin değişen yapıları ve 
kültürü ile birlikte oluşan bir kent hafızası bulunmak-
tadır. Günümüzde varlığını unutmaya başladığımız ya-
şam alanlarımızı var eden özellikleri yitirmek zorunda 
kalıyoruz. Göçler, çatışmalar, yıkımlar, kentsel dönüşüm 
uygulamaları, soylulaştırma süreçleri ve hatta emlak 
fiyatlarındaki artış gibi etkenler kentlerde yaşayanların 
özelliklerini de değiştiriyor. Çünkü tüm bu etkenler, kişi-
nin evini, mahallesini, komşusunu, arkadaşlarını, alışve-
riş yaptığı kişiyi veya mağazayı, okulunu v.s. değiştirmeye 
zorluyor. Tabi bütün bunlar da hafızasının değişmesine ve 
zamanla silinmesine neden oluyor. Tam da bu nedenle, 
hatırlama süreci sadece düşünsel bir eylem değil, kişisel 
ve duygusal bir durumu da ifade ediyor.  Çünkü hatırla-
yan kişi öncelikle kendini hatırlamış olur. Tabi en kişisel 
anılar bile sadece sosyal grupların iletişimi ve etkileşi-
mi üzerinden olduğu için, bireyin belleği aynı zamanda 
mekâna, yaşanan alana, kente dair de olmaktadır ve 
toplumsal hafızaya da önemli katkılar sunmaktadır. 

Toplumsal hafızanın sürekliliği, geleceğe aktarılması 
için de; Kapitalizmin yaratmış olduğu yalnız ve etrafına 
yabancılaşmış bireyler arasında değişimi gözlemleyen, 
hatırlayan ve soran bireylere ihtiyaç duyarız. Zira hızlı ve 
kesin yok olma duygusu karşısında hafıza gündeme ge-
lir ve kaydetme güdüsüyle, arşive kendisi için hatırlama 
görevi verir. Yok olma korkusuna karşılık hatırlama ve 
kayda geçme, büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla hatırla-
ma, kayda geçme, arşivleme ile varlığımızı da belgele-
miş oluyoruz aslında. 

Diyarbakır ölçeğinde baktığımızda, kentin çekirdek nok-
tasını oluşturan Suriçi’nde yakın zamanda yaşadığımız 
kent çatışmaları ve ardından fiziki çevreyi yok eden yıkım 
ve kentsel dönüşüm uygulamaları, toplumsal hafızamı-
zın ciddi yaralar almasına da neden oldu. Hatıralarımızın 
hayat bulduğu sokakların, evlerin, mahallelerin ve bura-
larda ortak değerlerimizin kısa bir sürede yok edilmesi-
ne tanıklık ettik. Bize ait olan, geçmişten bugüne birlikte 
yarattığımız değerleri geleceğe aktaramayacağımızı gör-
dük. Bu korkunç bir şey, kentsel dönüşüm uygulamala-
rı ile mekân üzerinden toplumsal belleğimizi oluşturan 
değerlerimizin de şekillendirilmeye çalışıldığına tanık 
oluyoruz. Tüm bunlara baktığımızda, hafızası saldırıya 
uğramış bir kent olarak, hafızamıza dair yapılan ve ya-
pılacak olan tüm çalışmalar elbette ki büyük önem arz 
ediyor ve  “Diyarbakır Hafızası”  bir nebze de toplumsal 

hafızamızı kayda geçmeye çalışıyor. 

Ecz. Aylin Kızıl: Sergi başlıklarını neye göre belirliyor-
sunuz? İçerik nasıl hazırlanıyor?

Nevin Soyukaya: Diyarbakır Hafızası (https://diyarba-
kirhafizasi.org ) olarak; kentin tahrip olan ve kaybolma 
riski taşıyan kültürel birikimini, geçmişini ve bugününü 
belgelemeyi, gelecek kuşaklara aktararak, hafızasını 
canlı tutmayı hedeflemekteyiz. Somut ve somut olmayan 
kültürel değerler ve tarih, seçilmiş temalarla ele alını-
yor. Bunu yaparken de tarih, kültür, sosyal yaşam, mi-
mari, ticaret, üretim, doğal yaşam, günlük hayat, müzik, 
edebiyat, sanat ve benzeri başlıklar da maddi kültür öge-
lerinden, görsel, işitsel, yazılı materyallerden yararlanı-
larak bilgi aktarılıyor. Böylece şehirle ilgili özel ve özgün 
bilgiler ve belgelerin aktarılması sağlanıyor. Dijital sergi 
mantığıyla ele aldığımız konuları üçer aylık periyodlarla 
değiştiriyoruz. 

Sergiler bir ana başlık altında üç veya dört alt başlık 
ile düzenleniyor.  Bu bağlamda ilk Sergimiz; “Tarihin 
Kavşağındaki Şehir” ana teması ile genel olarak kentin 
derinlikli tarihi ve çok kültürlü yapısı konu edinilmiştir.  
Dört alt başlıkta ise; “ Tarihte Bir Parantez Mervaniler”, 
“Amida’dan Girip Caramit’ten Çıkan Haritalar”, “Sey-
yahların Kayda Düştüğü Tarih” ve “Sikkelerin Anlattığı 
Diyarbakır” temaları, ilginç ve farklı görseller ve belge-
lerle aktarılmaya çalışılıyor. 

“Kendi Mimari Çizgisini Yaratan Kent” ana teması ile dü-
zenlenen ikinci sergi de; inanç mekânlarından kamusal 
alanlara, özel konutlara Diyarbakır’ı mimari tarihinin 
rehberliğinde gezmek, gezdirmek istedik.  Şu anda ya-
yında olan son sergimiz ise; “Diyarbekirlilik’te Kesişen 
Adetler, Tatlar, Sesler, Dokular” başlığı ile yayında. Bu 
sergi ile şehrin somut olmayan kültürel mirasının bir 
bölümünü, doğum ve ölüm ritüelleri, mutfak kültürü ve 
müzik kültürü, kız isteme ve düğün, eğlence ve hamam 
kültürü anlatılarak, çeşitliliği ve bu çeşitliliğin ortaklık-
larının yoğunluğu anlatıcılarının dili ve belgelerle sergi-
lenmekte.  

Sergilerimiz yeni ve farklı temalarla devam edecek. 

Ancak, bir kentin hafızasını kayda alıp, canlı tutmak, ka-
tılımcı bir süreci gerektirir. Bunun için; çalışmalarımıza 
yenilik ve zenginlik katarak parçası olmanız konusunda 

Strzygowski, 1910, İçkale, Diyarbakır
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çağrıda bulunmak istiyoruz. Diyarbakır’a dair bilgi ve 
belgelerin toplandığı, bilim insanları ve ilgililerin dikka-
tine sunulduğu, hafızanın gelecek kuşaklara aktarıldığı, 
kentin derinlikli tarihi ve kültürünün canlı tutulduğu bir 
ortam yaratabilmek için Diyarbakırlıların ve Diyarbakır’a 
gönül vermiş olanların katılım ve katkılarını önemli gö-
rüyoruz. Bunun için Diyarbakır ile ilgili her türlü görsel, 
işitsel, yazılı belgenin (fotoğraflar, ses kayıtları, filmler, 
haritalar, planlar, belgeler, el yazmaları, çeşitli yayınlar, 
resmi belgeler, otobiyografik veriler, yayınlanmamış not-
lar gibi tarihi nitelikli belgeler, sözlü tarihe ait bilgi ve 
belgeler) Diyarbakır Hafızası’na ulaştırılmasını olduk-
ça önemli görüyor, katılım ve katkılarınızı beklediğimizi 
önemle vurgulamak istiyoruz. 

Ecz. Aylin Kızıl: Diyarbakır kırdan kente göçün yoğun 
göçün olduğu şehirlerden biri. Yaşadığımız yere bağ-
lanma süreçlerimiz kentin kimliğiyle ilişkiliyken, kent 
kimliği de o yere ‘ait’ olma halini beraberinde getiriyor. 
Kent hafızası üzerine çalışırken Diyarbakır tarihindeki 
toplumsal hareketlerin yarattığı süreçleri nasıl okudu-
nuz, çalışmanızı nasıl şekillendirdi?

Nevin Soyukaya: Göç, ekonomik, siyasi, ekolojik veya bi-
reysel nedenlerle, bir yerden başka bir yere yapılan ve 
kısa, orta veya uzun vadeli geriye dönüş veya sürekli yer-
leşim hedefi güden coğrafik, toplumsal ve kültürel bir 
yer değiştirme hareketi olarak izah edilebilir. Ancak göç 
olgusu basitçe bir yer değiştirmeden ibaret değildir tabii 
ki. Göç; hem göç edenleri hem de göç edilen mekân ve 
bu mekânda yaşayan insanları yakından ilgilendiren bir 
süreçtir. Göç edenler alıştıkları yaşamlarını terk eder-
ken, sadece bedenlerini göç edilen yere taşımamak-
tadırlar. Aynı zamanda kendi kültürel formasyonlarını, 
yaşantılarını da beraberlerinde yeni alana taşırlar. Buna 
karşılık, göç edilen mekânın da kendine has toplumsal, 
siyasal, ekonomik ve kültürel bir yapısı vardır ve bu du-
rum her iki tarafı da derinden etkileyen dinamik bir sü-
reci ifade eder. Göçün entegrasyon bağlamında önemli 
bir sonucu da toplumsal yapının değişmesi ve dönüşmesi 
ile birlikte kentin fiziki dokusunda da önemli değişimlere 

neden olabilmektedir. Yine kültürel etkileşim ile birlik-
te değişip dönüşme, ekonomik ve sosyal etkileri de göz 
önüne aldığımızda kente etkileri oldukça büyük ve zorlu 
olmaktadır. 

Diyarbakır’da tarihi boyunca ekonomik, siyasal veya eko-
lojik nedenlerle büyük göçler almış, ama aynı zamanda 
da göç veren bir şehir olmuştur. Yazımızı ilgilendiren kıs-
mıyla bakacak olursak, sürekli göç alan bir kent olarak 
Diyarbakır’ın kentleşme sorunlarının çeşitliliği ve zorlu 
olmasının en önemli nedenlerinden biri de göçlerdir 
elbette. Çoğumuzun hatırlayacağı gibi, 1990’lar da böl-
gemizde uygulanan köy boşaltmaları sonucu yaşanan 
zorunlu göçle birlikte kırdan kente yoğun ve ani bir göçle 
karşı karşıya kaldı Diyarbakır ve göçün ani, zorunlu ve 
kitlesel oluşunun kente etkileri de büyük oldu. 

Diyarbakır Hafızası çalışmalarında, Diyarbakır’ın ya-
şadığı sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel tüm değişim 
ve dönüşümlerini, farklılıklarını, ürettiklerini bir bütün 
olarak görüyor ve kayda almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla, 
göç gibi kenti ve kentleşmeyi etkileyen, sosyal, kültürel, 
ekonomik etkileri derin ve çeşitli olan bir olgunun kente 
yansımalarını ve yarattığı değişimlere dair bilgi ve belge-
leri de derliyor ve arşivliyoruz elbette. Aksi halde, kenti, 
kentin tarihsel ve kültürel süreçlerini eksik kaydetmiş 
olmaz mıyız?

Ecz. Aylin Kızıl: Arşivcilik/kent arşivi tutmak sizce ne-
dir önemli? Kendi arşivinizi oluştururken nasıl bir yol 
izlediniz?

Nevin Soyukaya: Arşivler, bireylerin veya milletlerin ha-
fızasıdır. Geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi gö-
rür. Aynı zamanda toplumu oluşturan insanların resmi, 
hukuki haklarının korunması ve belgelendirilmesi açı-
sından da büyük öneme sahiptir. Bu nedenledir ki, birey-
ler ve toplumlar ve tabi devletler kendi hafızalarına dair, 
tarih ve kültürlerine ait bilgi ve belgelerini biriktirmeye, 
arşivlemeye geçmişten beri özel önem verirler.  

Bizim yaptığımız daha çok yerel arşivlemeye yönelik bir 
çalışmadır. Zira Diyarbakır özelinde bir çalışma yürüt-
mekteyiz. Ancak kentin önem ve özelliklerini, çok kül-
türlü yapısını, kentsel kimliğini göz önüne aldığımızda, 
yerel arşiv olma özelliğinin yanı sıra, farklı toplumların 
hafızalarının kayda geçirilmesi olarak da görebiliriz. 

Ecz. Aylin Kızıl: Projenin kısa ve uzun vadede amaçları 
neler?

Nevin Soyukaya: Kentin tahrip olan ve kaybolma riski 
taşıyan kültürel birikimini, geçmişini ve bugününü bel-
gelemek, gelecek kuşaklara aktararak, hafızasını canlı 
tutmayı hedefliyoruz.

Diyarbakır Hafızası’nda somut ve somut olmayan kültü-
rel değerler ve tarih, belirlenmiş temalar altında dijital 
sergiler ile izleyiciyle paylaşmayı, kenti; tarih, kültür, 
sosyal yaşam, mimari, ticaret, üretim, doğal yaşam, 
günlük hayat, müzik, edebiyat, sanat ve benzeri başlık-
larla, görsel ve işitsel materyaller ve belgeler kullanan 
bir yöntemle hafızanın kaybolmamasına katkı sunmayı 
hedefliyoruz. 

Hançepek’li Ermeni bir aile, Gila Haddad arşivi
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart’ta neredeyse tüm 
dünyada kadınlar dil, din, ırk gözetmeden bir araya 
gelerek bir yandan dünya kadınlar gününü coşkuyla 
kutlayıp bir yandan da meydanlarda daha eşit, daha 
adil yarınlar için haklı taleplerini haykırdı. Ülkemiz-
de de kadınlar pek çok farklı şehirde çeşitli yürüyüş 
ve etkinliklerle bu anlamlı günde bir araya geldi.

Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nereden çıktı?  
İlk ne zaman kutlandı ve ismini hangi olaydan son-
ra aldı? 

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 
40.000 dokuma işçisi daha iyi, daha insanca çalış-
ma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve 
başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçile-
rin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yan-
gında işçilerin kurulan barikatlardan kaçamaması 
sonucunda 120 kadın işçi yanarak can verdi. İşçile-
rin cenaze törenine 10.000’i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Ko-
penhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadın-
lar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar 
Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi ön-
derlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki 
tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısı-
na 8 Mart’ın “Internationaler Frauentag” (Internati-
onal Women’s Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak 
anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul 
edildi. İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fa-
kat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart 
olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi’nin önderi 
ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu Lenin’in önerisiyle 
1921’de Moskova’da gerçekleştirildi. Adı da “Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü” olarak belirlendi. 

8 Mart her ne kadar “eşit işe eşit ücret” ve “emek” 
kavramlarıyla ortaya çıkmış ve ismini bu kavram-
lar için gösterilen mücadeleler sonucunda almış 
olsa da günümüzde 8 Mart, sadece emek kavramını 
değil kadınların maruz bırakıldığı her türlü ayrım-

Kadınlar yok sayıldıkları her alanda; dışlandıkları, ötekileştirildikleri, sırf ”ka-
dın”olmalarından dolayı ayrımcılığa uğradıkları her anda mücadeleye devam 
edecekler, varlıklarını daha güçlü gösterecekler. Kadınlar var. Tek bir ülkede 
değil, tek bir coğrafyada değil, tek bir kalıp içinde hiç değil. Kadınlar tüm dün-
yada, hayatın tam içinde, fabrikalarda, atölyelerde, bankalarda, üniversiteler-
de, televizyonlarda, masa başında, yer altında, uzayda, her yerde kadınlar var. 
Birbirlerinden farklı tüm özellikleriyle, ne eksik ne de güçsüz, kadınlar tam 
anlamıyla her yerde var ve kadınlar var oldukça mücadele de var olacak.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NE BAKMAK: 

“Bir araya gelince kuvvet buluyoruz, tek tek yenilsek de çoklukta ayağa kalkıyoruz.”

ŞİDDETSİZ YAŞAMAK HAKKIMIZ 
YOK SAYILAMAZ!

Ecz. Başak ÖZDEMİR
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cı ve eşit olmayan koşula karşı hak talebini barındıran 
hem dünya tarihinde hem de kadın mücadelesi tarihinde 
önemli bir gündür. 

Ne yazık ki her gün yeni bir kadına şiddet ve kadın cina-
yeti haberiyle uyandığımız ülkemizde de 8 Mart, kadın-
lara çiçekler verildiği, medyada kadınlarla ilgili reklam 
ve haberlere boğulduğumuz, markaların 8 Mart temalı 
indirimler yaptığı bir günden tabii ki çok daha fazlasıdır.

Kadınların yıllardır verdiği büyük mücadeleler ve elde 
ettikleri kazanımlar bir yana, günümüzde hala temel 
insan haklarından olan özgür ve güvenilir bir yaşam 
hakkını korumak ve tam anlamıyla elde edebilmek için 
bile kadınlar, mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Ül-
kemizdeki duruma göz atacak olursak, Kadir Has Üni-
versitesi’nde yapılan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı 
Araştırması’na göre kadınların en büyük toplumsal so-
runu “şiddet”. Her yıl bin iki yüzün üzerinde farklı katı-
lımcıyla yapılan algı araştırmasına göre şiddet, açık ara 
farkla kadınların en büyük sorunu sıralamasında birinci 
sırada yer alıyor. 2018 yılının Ocak ve Şubat aylarında ya-
pılan son araştırmada, katılımcıların yüzde 61’i şiddeti 
toplumda yaşadıkları en büyük sorun olarak gösteriyor. 
Ve ülkemizde kadınların nerdeyse 1/3’i hayatları boyun-
ca partnerleri tarafından en az bir kez şiddete maruz 
kalıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 
yayınladığı verilere göre 2020 yılında 409 kadın erkek 
şiddetiyle hayatını yitirdi. Sadece 4 ayını geride bıraktığı-
mız 2021 yılında ise tam 118 kadın erkek şiddetiyle haya-
tını kaybetmiş durumda. Çok acı ki bu sadece medyaya 
yansıyan ve kayıt edilebilen ölümler. Bu alanda uzun yıl-
lar araştırma yapan uzmanlara göre ne yazık ki gerçek 
sayı bilinenden çok daha fazla ve maalesef gerçek sayıya 
ulaşabilmek mümkün bile değil. 

Kadına yönelik şiddetin bu denli ciddi bir boyutta olduğu 

ülkemizde ne yazık ki 20 Mart 2021 Cuma gecesi yayım-
lanan resmi gazetede yer alan  “Kadına Yönelik Şiddetin 
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” bildiğimiz adıyla İstan-
bul Sözleşmesi ‘nin feshi kararı ile bir kez daha yıkıldık. 
Çünkü İstanbul Sözleşmesi tam olarak bu tip durum-
larda kadını koruyan, faillerin gerekli cezayı almasını 
amaçlayan bir nevi kadınların yaşam haklarını garanti 
altına alan önemli ve gerekli bir sözleşmedir. Sözleşme-
nin amaçlarını daha detaylı inceleyecek olursak sözleş-
menin amacı (Madde 1) maddesinde der ki:

İşbu sözleşmenin amacı:

w Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına 
karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve 
ortadan kaldırmak;

w Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırıl-
masına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de 
dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli 
ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak;

w Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurları-
nın korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı 
çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak;

w Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma 
amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak;

w Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırıl-
ması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi mak-
sadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin 
birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek 
ve yardım sağlamak.

Sadece sözleşmenin amacına bakmak bile bu sözleş-
menin toplumsal cinsiyet eşitliğini amaçlama ve kadına 

8 Mart her ne kadar “eşit işe eşit ücret” ve “emek” kavramlarıyla ortaya çıkmış ve ismini bu kavramlar için gösterilen 
mücadeleler sonucunda almış olsa da günümüzde 8 Mart, sadece emek kavramını değil kadınların maruz bırakıldığı 
her türlü ayrımcı ve eşit olmayan koşula karşı hak talebini barındıran hem dünya tarihinde hem de kadın mücadelesi 
tarihinde önemli bir gündür. 
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karşı her türlü şiddeti ortadan kaldırmak adına ne kadar 
gerekli ve önemli bir sözleşme olduğunu gösterebilmek-
tedir. Üstelik sözleşmenin kapsamına baktığımız zaman 
sözleşmenin sadece fiziksel şiddet durumlarında değil 
kadınların çoğunlukla maruz bırakıldığı psikolojik şiddet 
durumlarında da etkili ve kadınları bundan da korumayı 
amaçladığını görebilmekteyiz. 

Ayrıca sözleşmenin temel haklar, eşitlik ve ayrım gö-
zetmeme (Madde 4) maddesine göre cinsiyet, toplumsal 
cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, 
ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı 
olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet 
kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen 
veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi 
bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın herkes 
için uygulanabilmesi açısından da son derece önemli ve 
gerekli bir sözleşmedir.

Kadınlar, karar alındıktan sonra Türkiye’nin birçok şeh-
rinde yürüyüşler düzenleyerek ve sosyal medyada pay-
laşımlar yaparak karara tepkilerini gösterip bir yandan 
sözleşmenin gerekliliğini vurgulayarak bir yandan da 
İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını istediklerini gös-
terdiler.

Tüm bunlara baktığımız zaman yüzyıllardır verilen mü-
cadelede kadınlar eşit işe eşit ücret talebi, eşit siyasal 
temsiliyet hakkı, eşit eğitim hakkı, eşit yargılanma, eşit 
haklara sahip bir yaşam sürme yani daha eşit, daha adil 
daha özgür ve insanca bir yaşamı hedefleyip bunun için 
mücadele vermektedir. Kadın haklarının elde edilişini 
konu alan Suffragette (Diren) filminde der ki: “Dünyaya 
gözlerini açan her küçük kızın, ağabeyleriyle eşit şansa 
sahip olacağı zamanlar için savaşıyoruz.” aslında kadın 
mücadelesinin temel gayesi tek bir cümleyle özetlen-
miştir bu sözle. Cinsiyet gözetmeden eşit bir yaşam sür-
me isteği ve gelecek nesillere daha eşit bir yaşam bırak-
ma gayesi…

8 Mart, tüm bu eşitsizliklerin, maruz kalınan zorlukların 
ve adaletsizliklerin varlığında kadınların bir araya gelip 
birbirlerinden güç aldığı, güç aldıkça daha gür bir ses-
le taleplerini haykırdıkları bir gündür. “Asla Yalnız Yürü-
meyeceksin” sadece bir slogan değildir. Kadınlar maruz 
kaldıkları her türlü ayrımcılığa ses yükseltirken yalnız 
olmadıklarını görürler. Yüzyıllardır elde edilen tüm hak-
lar tam olarak bu noktada, kadınların birlik olması sonu-
cunda elde edilmiştir.

Kadınlar yok sayıldıkları her alanda; dışlandıkları, öteki-
leştirildikleri, sırf ”kadın”olmalarından dolayı ayrımcılığa 
uğradıkları her anda mücadeleye devam edecekler, var-
lıklarını daha güçlü gösterecekler. Kadınlar var. Tek bir 
ülkede değil, tek bir coğrafyada değil, tek bir kalıp içinde 
hiç değil. Kadınlar tüm dünyada, hayatın tam içinde, fab-
rikalarda, atölyelerde, bankalarda, üniversitelerde, tele-
vizyonlarda, masa başında, yer altında, uzayda, her yerde 
kadınlar var. Birbirlerinden farklı tüm özellikleriyle, ne 
eksik ne de güçsüz, kadınlar tam anlamıyla her yerde var 
ve kadınlar var oldukça mücadele de var olacak.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyo-
rum. Daha eşit, daha adil yarınlara… 

1. www.akademikkaynak.com
2. www.anitsayac.com
3. Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlen-
mesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi

KAYNAKLAR

Yüzyıllardır elde edilen tüm haklar,
kadınların birlik olması sonucunda 

elde edilmiştir.
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Kolajen; cilt, kemik, tendon, kas, bağ 
ve dokular başta olmak üzere vücu-
dun neredeyse tamamında bulunan 
bir proteindir. Yunanca “yapıştırıcı” 
anlamına gelen “kolla-“ kelimesinden 
türetilen kolajen, bağ ve dokuları bir 
yapıştırıcı gibi bir arada tutar. Kolajen, 
vücudumuzda yer alan tüm protein-
lerin yaklaşık üçte birini oluşturur. 
Kemik, kas, kıkırdak, deri, tendon, 
kan damarları ve sindirim sisteminde 
bulunur. Vücudun bir arada kalması-
na yardımcı olarak bir yapıştırıcı gibi 
eklem ve tendonları birbirine bağlar. 
Bir yapı bloğu olarak kemik ve kasları 
bir arada tutar ve vücuttaki organları 
korur. Ölü cilt hücrelerini yenileyerek 
cildin elastikiyetini arttırır ve gergin 
kalmasını sağlar. 

Kolajenlerin en belirgin özellikleri üç 
polipeptit alt biriminin sarmal yapı 
oluşturacak şekilde düzenlenmesi-
dir. Kolajenlerin diğer belirgin özel-
liklerinden biri amino asit dizilerinin 
tekrarlayan tripeptitler şeklinde ol-
masıdır. Birbiri üzerine sarılmış üç 

alfa zincirinden meydana gelir. 2000 
Dalton ve altındaki molekül ağırlığı-
na sahip kolajen peptitlerin, vücuttaki 
emilimleri daha yüksektir.

Vücutta pek çok farklı tipte kolajen 
molekülü tanımlanmış olup; tip I, tip 
II, tip III şeklinde isimlendirilir. Hepsi-
nin temel görevi bağ dokusunun yapı-
sını desteklemek olsa da özelleşmiş 
birtakım görevleri vardır ve farklı do-
kularda, farklı yoğunlukta bulunurlar. 
Temel kolajen tipleri:

Tip I kolajen: Vücuttaki kolajen 
miktarının %90’ını oluşturur. Birbir-
lerine sıkıca bağlanmış yoğun lifler-
dir. Büyük oranda kemik, diş, cilt, kı-
kırdak ve bağ dokusunda bulunur. 

Tip II kolajen: Tip 2 lifleri, Tip 1’in 
liflerine kıyasla daha gevşek bağlarla 
bağlıdır. Eklemleri destekleyen elas-
tik kıkırdaklarda bulunur.

Tip III kolajen: Kasların, organların 
ve arterlerin yapısını destekleyen ko-
lajen çeşididir.

KOLAJEN
SON YILLARIN GÖZDE PROTEİNİ

Ecz. Bengü ÖZGEN

Yunanca “yapıştırıcı” anlamına 
gelen “kolla-“ kelimesinden 
türetilen kolajen, bağ ve 
dokuları bir yapıştırıcı gibi 
bir arada tutar.

İlerleyen yaş, sigara 
kullanımı, UV ışınlarına 
maruz kalma, menopoz gibi 
nedenlerle vücutta üretilen 
kolajen miktarı azalır. 
Bununla birlikte dengesiz 
beslenme, yetersiz protein 
alımı gibi nedenlere bağlı 
olarak da kolajen sentezi 
için gerekli olan yapı taşla-
rı vücuda yeterli miktarda 
alınamadığından kolajen 
üretimi aksayabilir. 
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Tip IV kolajen: Cilt katmanlarında bulunan ve filtras-
yona yardımcı olan kolajen tipidir. 

Tip X kolajen: Eklem kıkırdakları ile yeni kemiklerin 
oluşumunda görev alır. 

İlerleyen yaş, sigara kullanımı, UV ışınlarına maruz kal-
ma, menopoz gibi nedenlerle vücutta üretilen kolajen 
miktarı azalır. Bununla birlikte dengesiz beslenme, ye-
tersiz protein alımı gibi nedenlere bağlı olarak da kolajen 
sentezi için gerekli olan yapı taşları vücuda yeterli mik-
tarda alınamadığından kolajen üretimi aksayabilir. Vücut 
tarafından sentezlenen kolajen üretimi bazı besinlerin 
yeterli miktarda tüketilmesi ile arttırılabilir. Vücudun 
ihtiyaç duyduğu kolajen miktarının karşılanması için 
et, yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, narenciye, kırmızı 
meyve ve sebzelerin tüketimi artırılabilir. C vitamini, ko-
lajen üretiminde rol oynar. Bu yüzden yeterli C vitamini 
alınması kolajen sentezi için gereklidir. Bakır minerali, 
üretilen kolajenin düzenlenmesinde görev alır. Kolajenin 
dokuya gerekli sağlamlığı verebilmesi için gerekli bağ 
oluşumlarında rol oynar. Ancak ihtiyaç duyulan kolajen 
miktarının dengeli ve sağlıklı beslenmeyle karşılanama-
ması durumunda kişiye besin takviyesi ya da cilt bakım 
ürünü kullanımı önerilebilir. 

Kolajen takviyeleri tablet, kapsül, toz veya sıvı olarak bu-
lunabilmektedir. Kolajen dışardan takviye olarak alındı-
ğında öncelikle sindirim sisteminde yapı taşı olan ami-
noasitlere parçalanır ve aminoasit olarak kana karışır. 
Bu sebeple kolajenin biraz daha parçalanmış hali olan 
hidrolize kolajen içeren takviyeler geliştirilmiştir. Biyo-
yararlanımı artırmak adına ideal olan hidrolize, peptid 
kolajenler ve likit formların tercih edilmesidir. Kullanı-
lan kolajenin miktarı da sonucu etkilemektedir. Takviye-
nin kolajen içeriği tercihen 10 gr veya en az 5 gr olma-
lıdır. Kolajen sentezine destek olması açısından alınan 
takviyenin bakır, çinko, C vitamini veya hyalüronik asit 
içermesi etkinliğini artırabilir. Kolajen takviyelerinin 
daha çok emilebilmesi ve yüksek biyolojik yararlanımın 
sağlanabilmesi için düşük molekül ağırlıklı (3000 dalton 
civarında) kolajenlerin tercih edilmesi daha uygun ola-
caktır.

Yapılan bir çalışmada günde 1 gr olmak üzere 12 haf-
ta alım sonrası deri kuruluğunda %76, çizgilerde %12 
azalma, deri kan akımında iyileşme ve kolajende %6 
artış tespit edilmiştir. 8 çalışmayı ele alan bir derleme-
de ise kolajen takviyesinin deri yaşlanmasında azalma, 
deri elastisitesinde artış, hidrasyon (su tutma), dermal 
kolajen yoğunluğunda artış sağladığı sonucuna varıldı-
ğı bildirilmektedir. Araştırmalara göre önerilen kolajen 
dozları şu şekildedir: Cilt kırışıkları için; Tip I, II ve III 
karışımı 2.5 gram hidrolize kolajen, 8 ile 12 hafta sonra 
fayda göstermiştir. Eklem ağrısı için 6 ay boyunca günlük 
40 mg tip II kolajen veya 10 hafta boyunca günlük 2 gram 
tip II kolajen, eklem ağrısını azaltmada yardımcı olabi-
lir. Kas geliştirme için ise direnç eğitiminden sonraki 1 
saat içinde alınan hidrolize kolajen kas kitlesi artışına 
yardımcı olabilir. Diğer protein kaynaklarının da benzer 
etkilere sahip olması muhtemeldir. Sonuç olarak yapılan 
klinik çalışmalar, kolajenin etkisini görebilmek için en az 
3 ay kullanılması yönündedir.

Kolajen takviyesine başlanmadan önce hekime veya 
eczacıya danışılması çok önemlidir. Özellikle gebelik ve 
laktasyonda; alerji öyküsü olan hastalarda ve diyabet 
hastalarında da bu ürünler nedeniyle istenmeyen etki-
lere karşı dikkatli olunmalıdır. Kolajen takviyesi sonu-
cu ciddi yan etki bildirilmemiştir. Ancak takviyeler, hafif 
sindirim sistemi sorunlarına ve ağızda kötü tada neden 
olabilir. Kolajen takviyeleri, genellikle çeşitli vitamin ve 
mineraller gibi farklı besin kaynakları da içerebilir. Tak-
viyeyi kullanmaya başlamadan önce içeriğinin dikkatlice 
incelenerek, takviyeyi alacak kişinin içerikteki herhangi 
bir maddeye alerjisi olup olmadığının değerlendirilmesi 
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KAYNAKÇA

Kolajen takviyesine 
başlanmadan önce hekime 
veya eczacıya danışılması 
çok önemlidir. 
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Ecz. Azize Tulan: İbrahim bey merhabalar, öncelikle biz Di-
yarbakır Eczacı Odası olarak yayıncılık faaliyetlerini önem-
seyen bir tutum içerisindeyiz. Bu minvalde “VİPHARMA” 
dergisinin ekibinde yer almanız ve yazılarınızla karşımıza 
çıkmanız bizi oldukça mutlu etmektedir. Bizlere VİPHAR-
MA’nın hikayesini kısaca anlatabilir misiniz?

Ecz. İbrahim Yavuz: 11. Bölge Diyarbakır Eczacılar Oda-
sı’nın yayınlarını uzun zamandır yakından takip etmekte-
yim. Türkiye’de ilk kurulanlardan, sıralamada 11. olarak 
yer alan Bölge Eczacılar Odası olması hasebiyle geçmiş yıl-
larda çok daha fazla ili temsil ediyor ve aynı illere hizmet 
götürüyordu. O yıllarda bile iletişim araçlarının en güçlüsü 
olarak dergi yayıncılığı yapılıyordu. Günümüze kadar uzanan 
bu süreçte rahatlıkla gözlemlenebilmektedir ki gerek içeriği 
ve gerekse yazıların doyuruculuğundan ötürü, emeği geçen 
tüm yazarları ve de yayın kurulunu güçlü bir şekilde kutla-
mak gerekmektedir. 

Gündem yaratarak artan bir cesaret ile yayın hayatına de-
vam etmesi, benim açımdan da övünç kaynağı olacaktır. Bu 
meyanda seçtiğiniz zengin içerikli konularınıza, derginize ve 
yayın ekibinize güvenim tamdır.

Ecz. Azize Tulan: Gerek eczacı camiasına bu kazanımı sağ-
ladığınız gerekse dergide yer alan metinleriniz üzerinden bu 
röportajı yapma arzumu tetiklediğiniz için size ve yayın ku-
rulunuza çok teşekkür ederim. Söz konusu metinlerinizden 
birinde “sınavları geçememeye ve mezun olamamaya” dair 
görmeye devam ettiğiniz kâbuslardan söz etmişsiniz hala 
devam ediyor mu bu kâbuslarınız? Uyandığınızda kendinizi 
nasıl hissediyorsunuz? Gündelik hayat içerisinde olumlu/
olumsuz nasıl bir etki bırakıyor?

Ecz. İbrahim Yavuz: Makaleme konu olarak seçtiğim, ken-
dimden örnekler vererek anlatmaya çalıştığım bu mesele 
literatürde Capillary Leak Sendromu olarak adlandırılan bir 
hastalıktır. Günümüzde artan yaşam stresinin, hayatımıza 
değer katan ve hayatımızı anlamlandıran farklı niteliklerdeki 
varlıkları kaybetme korkusunun yanı sıra benzer kaygıların 
artmasıyla meydana gelen bir olgudur. Pek tabii ki benzer 
korkuları ben de yaşadım. Bunlardan edindiğim derslerin 
başında, “tedbirli olmak” gelmektedir. Hiçbir şey kolayca 
elde edilmediği gibi, son derece kolaylıkla da kaybedilebi-
lir. Böylece çıkarılacak dersler de çok çeşitli olabilmektedir. 
Bende, sahip olduklarımızın değerini bilmek şeklinde teza-

KORKU YÖNETİMİ ve
FARMASÖTİK FORMDA
GIDA TAKVİYELERİ 
HAKKINDA
ECZ. İBRAHİM YAVUZ
ile KONUŞTUK

Ecz. İbrahim YAVUZ
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Söyleşiyi gerçekleştiren Ecz. Azize TULAN
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hür etmiştir. Sahip olduklarımızın değerini bilmek için 
de bu manada payımıza düşen dersi çıkarmak gereklidir, 
diye düşünmekteyim. Makalemde bu noktaya vurguyu 
artırmak için kendimden örnekler verirken bazen abart-
tığım noktalar da oldu. Ancak bunun okuyucu üzerindeki 
tesirini pekiştirmek amacı ile yapılmış olması göz ardı 
edilmemelidir.

Ecz. Azize Tulan: Korkudan kaçmayı (capilary leak sy-
ndrome) ve “korku yönetimi”ni bizlere biraz açıklayabilir 
misiniz? Aynı zamanda malum pandemi hayatımızı çev-
relemiş durumda şu günlerde yani pandemi koşulların-
da korku yönetimi sizce nasıl mümkün olur? 

Ecz. İbrahim Yavuz: Pandemi, esas itibariyle toplumun 
kahir çoğunluğunu etkisi altına alan, nerdeyse kaçışın 
imkânsız olduğu durumlardan bir tanesidir. Pandemi 
şartlarında, Capillary Leak Sendromu’na yakalanmak 
oldukça olası bir durumdur. Bu korkuların başını da 
ölüm korkusu çeker. İnsanlar yakalanmamanın nere-
deyse kaçınılmaz olduğu bu hastalıktan en az şekilde 
etkilenmek ya da etkilenmemek için, bazen çok abartılı 
tedbirlere baş vurabilirler. Bir dönem bölgemizde ya-
şanan bir örnek bu durumu gözler önüne sermektedir: 
Saddam Hüseyin’in bölgemize gaz bombaları atacağı 
haberleri üzerine insanlarımız kapı, pencere yetmezmiş 
gibi, bacalarını kapatınca dışarıya çıkamayan soba ve 
mangal gazlarından zehirlenerek hayatlarını kaybetmiş-
lerdi. Burada yaşanan C. L. Sendromundan başka bir şey 
değildi. İnsanlarımız aslında gazdan değil, aldıkları aşırı 
tedbirler nedeni ile hayatlarını kaybetmişlerdi.

Dolayısıyla 1. Basamak sağlık merkezleri olan Eczane-
lerimizde hizmet sunarken önceliğimiz mesleki yetkinli-

ğimiz olmalı ve danışman kimliğimizi daima ön plana çı-
karmalıyız. Böylece toplum C. L. Sendromunu yaşarken 
biz eczacılar, sağ duyumuz ve bilgi birikimimizle onları 
yönlendirebilir, en az hasarla sendromla baş etmele-
rini sağlayabiliriz. Tıpkı Covid 19 pandemisinde olduğu 
gibi… İnsanımız bu dönemde özellikle internet ve sosyal 
mecraların tesirinde kalarak, tıbbi yöntemlerin dışına 
çıkmıştır. Birtakım şarlatanların abartılı vaatlerinin de 
etkisiyle büyük bir olasılıkla hiçbir faydası olmayacak 
olan ya da telafisi mümkün olmayacak zararlara yol 
açan ürünlere bir dünya para harcamış olup derin hayal 
kırıklıkları yaşamıştır.

İşte biz eczacılar bu yüzden 7/24 hizmet vermekte ve gö-
revimizin başında durmaktayız. Bize “inanan insanlara” 
korkunun ecele faydası yok düsturunu örnekleyerek an-
latıp, korkularını yenmelerine zemin hazırlamalı, kork-
mak yerine, gereğini yapmanın faydalarını anlatmalıyız.

Ecz. Azize Tulan: Tahminimce okuyucularımız korku 
yönetimi ile takviye edici gıdalar arasındaki bağlantıyı 
merak ediyor olacaklardır. Fear factor yani korku fak-
törü, sağlıktan giyinmeye ya da beslenmeye kadar he-
men hemen her alanın reklam ve pazarlama disiplininin 
üzerine kurulduğu bir teknik olarak karşımıza çıkıyor. 
Örnek olarak; diş macunu reklamlarında çürümüş diş-
lerin gösterilmesi, deodorant/parfüm reklamlarında 
ter kokusundan dolayı kişilerin yalnızlaştırılması ya da 
takviye edici gıda reklamlarında sık sık karşımıza çıkan 
dejenere bedenlerin kullanımını sıralayabiliriz. Özellikle 
pandemi günlerinde yoğunlaşan takviye edici gıda kulla-
nımına yönelik reklamların artması ve içerik olarak kor-
ku ve endişe duygularımızı temel alması, dürtülerimizin 
pazardaki payını göstermektedir. Bizler de dergimizin 

Biz eczacılar bu yüzden 7/24 
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manın faydalarını anlatmalıyız.
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bu sayısında son yıllarda oldukça popüler olan bir glisin 
proteinini, kolajeni işledik. Bu noktada pandemik atak 
şeklinde kendini gösteren, takviye edici gıda kullanımı-
na yönelik bu yoğun ilgi ve ürün/reklam çeşitliliği karşı-
sında takviye edici gıda kullanımı konusunda tüketiciye 
neler önerirsiniz? 

Ecz. İbrahim Yavuz: Korku yönetimi, insanların korku-
larla yüzleşmesini gerektirir. İnsan türünde en belirgin 
korku, ölüm korkusudur. Bunun arkasından yaşlanmak, 
başkasına muhtaç hale gelmek, günümüzün popüla-
ritesinde ise çirkinleşmek yani güzelliğini kaybetmek 
gelmektedir. Ürün reklamlarında korkularımız bizlere 
olduğundan daha korkunç şekilde sunulurken, bunları 
da maalesef en şöhretli kişiler vasıtasıyla yapılmaktadır. 
Onların yaradılışları gereği düzgün ve de geçim kaynakla-
rı olan bedenlerine harcadıkları milyonları göstermeyip, 
mevcut hallerini reklamlarda tanıttıkları mucizevi ürüne 
bağladıklarını görmeyiz. Hipnotize olmuş gibi ellerin-
deki ürüne odaklanır, satın almak suretiyle reklamdaki 
yıldızın yüzüne ya da vücut ölçülerine kavuşacağımızı 
düşünürüz. Çünkü böyle düşünmemiz için reklamların 
diğer tarafında yer alan çirkin ya da kilolu örnek olmak 
istemezsiniz. Bu durum, sizin bilinç altınızdaki korku-
larınızı bilimsel metotlarla belirlemiş profesyonellerin, 
yönlendirmeleri neticesinde olur. Öylesine başarılıdırlar 
ki, bir an bile vakit kaybetmeden reklamdaki ürüne sa-
hip olmak için harekete geçerken bulursunuz kendinizi. 
Bilmemiz gereken bir şey var ki: İnsan muhteşem bir or-
ganizmadır ve yaşadığı her yaş ona yeni deneyimler ka-
zandırır. Vücudunda yaşlanmaya bağlı olarak meydana 
gelen değişiklikler, onun doğası gereğidir ve de gereklidir. 

Örneğin; ağrınız olmazsa, ilgili yerde bir problem oldu-
ğunu bilemezsiniz yani ağrı bir çeşit haberci gibi çalışır. 
Yüzümüzde meydana gelen kırışıklıklar da benzerdir. 
Aynaya baktığımızda yaşlandığımızı görür, bedenimizin 
artık on sekiz yaşındaki gibi olmadığını, yaşımıza uygun 
bir yaşam temposu kurmamız gerektiğini bize söyler. 
Her şeye rağmen reklamların tesirinde kalarak C. L. 
Sendromu ile hareket etmeyip, bilimsel yollardan yaş-
lanmamızı geciktirecek ya da kilomuzu kontrol altında 
tutacak metotları kullanabiliriz. Yaş ilerleyince gerileyen 
kolajen üretimini ve de söz konusu diğer metabolitleri 
dengelemek için cildimize ya da eklemlerimize yeniden 
kolajen kazandıracak içeriklere sahip gıda desteklerini, 
yine işin ehli Eczacılarımızın danışmanlığında satın alıp 
kullanabiliriz.

Ecz. Azize Tulan: Tabi bir de reklam/pazarlama teknik-
lerine eşlik eden kavram kargaşasını gidermek adına 
sizlere soruyorum: Takviye edici gıda nedir, ne değildir? 
Besin desteği ile nutrasötikler arasındaki farklar neler-
dir? Nutrasötikler ile bakanlığın takviye edici fonksiyo-
nel gıda desteği arasındaki farklar nelerdir?

Ecz. İbrahim Yavuz: Takviye edici gıda: Normal beslen-
meye destek olarak, hayvansal, bitkisel, mineral içerikli, 
vitaminler, mineraller, karbonhidratlar, proteinler, amino 
asitler vb. olarak tanımlanabilir.

Nutrasötikler: Gıda maddeleri kullanarak, tablet, kap-
sül, şase gibi gıda formunda olan farmasötik dozaj şe-
killerinde hazırlanan ürünlerdir. Nutrition ve pharmacie 
kelimelerinin karışımından türetilmiş bir isimdir.

Covid 19 pandemisi sırasında yaşanan kaotik ortam birçok korkumuzu ve 
kaygımızı provoke etmiştir. Bizim gibi sağlık mensuplarına düşen ise, bu 
duygularla değil, konuyu bilimsel analizden geçirerek davranmaktır. 
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Fonksiyonel gıda: Beslenme bakımından yeterli özellik-
lere sahip olmalarına rağmen, insan vücudunda belirli 
bir fonksiyon için, belirli bir organda, belirli bir hasta-
lıkla ilgili olumlu neticelere, iyileştirici ve tedavi edici 
etkilere sahip ya da ön görülen riskleri azaltıcı gıdalara 
verilen isimdir.

Yukarıdaki satırlarda tanımlamaya çalıştığım bu ürün-
lerin aralarındaki farkı bilerek, suiistimal edilmelerini 
önlemek te yine biz Eczacılara düşmektedir.

Ecz. Azize Tulan: Maalesef Covid-19 hayatımızın her 
alanında olduğu gibi söyleşimizin de içerisine sızmak 
durumda sizce gıda takviyesiyle koronavirüsten korun-
mak mümkün müdür? Mümkün ise vitamin ve gıda tak-
viyesine dair görüşleriniz nelerdir? 

Ecz. İbrahim Yavuz: Covid 19 pandemisi sırasında ya-
şanan kaotik ortam birçok korkumuzu ve kaygımızı pro-
voke etmiştir. Bizim gibi sağlık mensuplarına düşen ise, 
bu duygularla değil, konuyu bilimsel analizden geçirerek 
davranmaktır. Her şeyde olduğu gibi gıda takviyelerin-
de de öncelik zararı önlemek adına “optimum doz” ol-
malıdır. Bu ilkeyi göz önünde bulundurmalıyız. Örneğin; 
gereksiz yere immunstimulanları verilmesi, kişide aşırı 
immun yanıta ve stokin fırtınaları yaratmaya neden ola-
bilmektedir. Hakeza immun yanıtı artırmak için vereceği-
miz Çinko, D Vit., C Vit. ve daha pek çokları ile kişinin kan 
seviyelerini bilmediğimiz sürece, hiper yanıtlara neden 
olabiliriz. Doğrusu bu takviyelerin uzman bir doktor ta-
rafından eksikliği belirlendikten sonra hastaya verilme-
sidir. Gıda takviyelerini pandeminin önlenmesi hele hele 
sonlandırılması için bir ümit olarak lanse edenlere prim 
verilmesine meydan vermemeliyiz.

Ecz. Azize Tulan: Yakın zamanda Türk Eczacıları Birli-
ği’nden takviye edici gıda reklamlarında yer alan ünlü-
lere açık mektup yayınlandı. Bu açık mektupta bilinç-
siz tüketimin ve halk sağlığı riskinin ortadan kalkması 
adına bu tarz ürünlerinin reklamında yer almamalarına 
yönelik bir çağrı söz konusu oldu. Bu çağrı metnine dair 
görüşleriniz nelerdir? Bununla birlikte son derece riskli 
bu durum karşısında sağlık çalışanları ve sağlık meslek 
örgütleri neler yapabilirler? Ruhsatlanma süreci, rek-
lam ve pazarlama teknikleri, denetim süreçlerine aktif 
katılımı nasıl sağlayabiliriz? 

Ecz. İbrahim Yavuz: Türk Eczacılar Birliği söz konusu 
açık çağrı metninde: “İlacın sağlık hizmet sunucuları 
tarafından yapılacak ikazlara uyularak kullanılmasını, 
alakasız kişilerce, reklamlarda yer alanlar vb. gibi, aslı 
tartışılır bilgilerle kullanılmamasını, Şöhretlerimizin de 
bu tür organizasyonlara katkı sunmaması gerektiği” ifa-
de edilmiş, son olarak ta…

“Sağlık meslek örgütü ve eczacıların temsilcisi olan 
Türk Eczacıları Birliği olarak sizlerden bilinçsiz tüketi-
min ve halk sağlığını riskinin ortadan kaldırılması adı-
na bu tarz ürünlerin reklamlarında yer almamanızı rica 
ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.” Cümlesiyle 
vazifesini icra etmiştir.

Bu konuda T.E.B ile T.İ.T.C.K arasında koordineli çalıştay-
lar düzenlenip, konuyla ilgili olabileceği düşünülen tüm 
kurum ve örgütlerin yanı sıra, diğer eczacı sivil toplum 

kuruluşlarını da katarak, geniş katılımla, konuya duyar-
lık sağlanabilir. Vatandaşa ulaşabilecek mesajlar (Her 
türlü medya unsuru bu amaçla kullanılabilir.) ile konu 
hakkında kamu bilinci geliştirilebilir.

Bu çalıştaylarda; çoğulcu aktif katılım sonucu farklı dü-
şüncelerin harmanlanmasıyla çıkacak sağ duyulu so-
nuçlar, bir kurallar bütününe dönüştürülüp yasa koyu-
cunun önüne güçlü bir destekle sunulabilir. Bu suretle 
belki de Dünya Eczacılığına örnek olacak bir model ge-
liştirilebilir. Bu konuda daha detaylı bilgilere VİPHARMA 
DERGİSİ VE PHARMETİC GED’in web sayfasında yayın-
lanmış makalelerim üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ecz. Azize Tulan: Bu süreçte takip edebildiğiniz geliş-
meler var mı? Varsa neler söz konusu yoksa sizce neden 
gelişme gösteremiyoruz? Bir sağlık çalışanı olarak siz-
ler bu dinamikleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ecz. İbrahim Yavuz: PHARMETİC GED. riyasetinde ku-
rulmuş bir Eczacı STK Çalışma grubu var. Bu kuruluşta 
yaşanan bu olumsuzluklar da değerlendirilmektedir. Ya-
pılan toplantıların sonucunda hazırlanan raporlar birkaç 
ziyaretle TİTCK’ya sunulmuştur. Çalışma grubu pandemi 
koşulları nedeniyle buluşmalarına ara vermiştir. Bunun-
la birlikte İVEK Vakfınca ayrıca oluşturulmuş Covid-19 
İstişare Kurulu haftalık düzenli gerçekleştirdiği online 
toplantılarla konuyu sürekli sıcak tutarak ilgili kurum ve 
kuruluşlara bilgi akışı sağlamaktadır. 

Covid-19 pandemisi dışında, gıda takviyeleri konusunu 
yine haftalık online toplantı rutiniyle gündemde tutmak-
ta, olası tedbirler ve dünyadan örneklerle uygulamanın 
sahaya sağlıklı yansıtılabilmesi için yapılabilecekleri 
önermeler halinde raporlamaktadır. 

Yine aynı makalelerimde bu konu ele alınmış çözüm 
önerileri sunulmuştur. Arzu edilmesi halinde biraz za-
manınızı alabilecek bu makalelerimi okumanızı arzu 
ederim.

Ecz. Azize Tulan: Son olarak bu mecradan bizlere ve çok 
sevdiğinizi sık sık ifade ettiğiniz Diyarbakır’a neler söy-
lemek istersiniz? Sağlıcakla ve hoşlukla kalın. Saygı ve 
sevgilerimle. 

Ecz. İbrahim Yavuz: Sorunuzu yanıtlamaya çalışırken 
bile Diyarbakır’a olan sevgimi, muhabbetimi, orada yaşa-
yan paha biçilmez dostlarımın ve adetlerimizin güzelliği-
ni burada ifade edebilmenin tedirginliğini yaşadım. İçim 
titredi, eksik anlatırım diye sıkıntı bastı, alnımdan akan 
terler anılarımın geçit törenine damlarken, en iyisi bunu 
sizlerin yüce yüreklerine bırakmaktır, diye düşündüm. 

İçinde bulunduğumuz Mübarek Ramazan ayı nedeniyle 
yine Diyarbakır’ımızın kültürünü ve Diyarbakır’a olan 
muhabbetime tercüman olan bir makalemi “pharmetic.
org” web sayfasında yayınladım. Onu da okursanız bir 
nebze Diyarbakır’a yani size olan muhabbetimi, hasreti-
mi hissedebilirsiniz.

Anlatılması zor lakin yaşanılası güzel Diyarbekir’e en az 
onun kadar güzel dileklerimle selam ve sevgilerimi yol-
luyorum.  

KALIN SAĞLICAKLA
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Modern nanoteknolojinin gelişebilmesi 
adına düzenlenen, fiziğin sadece makro 
boyuttan ibaret olmayıp mikro boyutunu 
ilk defa dünya gündemine taşıyan Solvay 
konferanslarının en ünlüsü olan 1927’de 
toplanan “Elektronlar ve Fotonlar” ko-
nulu 5. konferanstır. Bu konferans mo-
dern kuantum teorisinin resmen dünya 

fizik camiasına açıklanması açısından 
tarihi bir dönüm noktasıdır. Solvay Mü-
nazaraları diye de bilinen konfeansın ana 
odağı günlerce süren Bohr ve Einstein’ın 
tartışmalarıydı.

Sıkı hazırlanan Bohr, kuantum fiziğine 
dair kuşkuları artan Einstein’ı kolayca 
ikna edeceğinden emindi. Ne var ki, so-

Modern nanoteknolojinin fikir babası olarak Richard Feynman kabul edilmektedir. Ku-
antum elektrodinamiği sahasında yaptığı çalışmalarla fizik alanında 1965 yılı Nobel 
ödülüne sahip Richard Feynman, 29 Aralık 1959 yılında Caltech’te Amerikan Fizik Ce-
miyetinin toplantısında “Aşağıda Daha Çok Yer Var” adlı konuşmasında nano ölçekte 
özel ölçme ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesiyle atom ve molekül büyüklüklerinde 
imalat yapılabileceğinin mümkün olabileceğini ve bu sayede birçok yeni keşiflerin ola-
bileceğini nanoteknoloji kelimesini kullanmaksızın fikir olarak dile getirmiştir.

Ecz. Mustafa Kemal 
POLAT

NANOTEKNOLOJİNİN
tarihçesi

1927 Solvay 
Fizik Konferansı



ŞUBAT • MART • NİSAN 2021
33

nuç hiç de beklediği gibi değildi. Bohr’un fikirlerini red-
deden Einstein, özellikle belirsizlikle ilgili düşüncelere 
acımasızca saldırdı. Bohr’un kuramını çürütmek için 
her gün yeni deneyler ortaya attı. Öyle ki, tartışmalar 
konferans salondan otelin lobisine, restoranına, barına 
kadar taşmıştı. Tam bir devler savaşı yaşanıyordu.

Özellikle de akşamları sabaha kadar çalışılarak oluştu-
rulan deneyler, sabah kahvaltısında masaya konuluyor, 
29 bilim adamının tanıklığında sürüyordu. Ta ki, Einstein 
belirsizlikten bıkıp tarihe geçen o ünlü sözü söyleyene 
dek: “Tanrı zar atmaz.” Bohr’un verdiği yanıt da aynı 
emin tonda oldu: “Einstein Tanrı’ya ne yapacağını söy-
lemekten vazgeç.”

Bohr, ertesi gün Einstein’a gerçekten büyük bir darbe in-
dirdi. Çünkü Einstein’ın ünlü izafiyet teorisini kullanarak 
tartım sürecinde saatin durumunda değişiklik olacağını 
kanıtladı. Ve çoğu fizikçiye göre, kuantumun kazanması 
anlamına geliyordu. Ve böylece 32 yıl sonra adı geçecek 
modern nanoteknolojinin temelleri atılmıştı.

Modern nanoteknolojinin fikir babası olarak Richard 
Feynman kabul edilmektedir. Kuantum elektrodinamiği 
sahasında yaptığı çalışmalarla fizik alanında 1965 yılı 
Nobel ödülüne sahip Richard Feynman, 29 Aralık 1959 
yılında Caltech’te Amerikan Fizik Cemiyetinin toplan-
tısında “Aşağıda Daha Çok Yer Var” adlı konuşmasında 
nano ölçekte özel ölçme ve üretim yöntemlerinin ge-
liştirilmesiyle atom ve molekül büyüklüklerinde imalat 
yapılabileceğinin mümkün olabileceğini ve bu sayede bir-
çok yeni keşiflerin olabileceğini nanoteknoloji kelimesini 
kullanmaksızın fikir olarak dile getirmiştir. Feynman bu 
konuşmasında küçük boyutlarda, yerçekimi gibi kanun-
ların öneminin azalacağını, Van der Waals gibi mikro 
düzeydeki zayıf kuvvetlerin daha önemli hale geleceğini 
söylemiştir.

Feynman’ın konuşmasından yaklaşık 15 yıl sonra, nano-
teknoloji terimi ilk defa Norio Taniguchi tarafından 1974 
yılında kullanıldı.

Nanoteknolojinin tarihinde bir diğer önemli isim Mas-
sachusetts Institute of Technology’den (MIT) moleküler 
nanoteknoloji alanında ilk doktora derecesini almış olan 
Eric Drexler’dir. 1986′da yayınladığı “Keşif Motorları: 
Nanoteknolojinin Yaklaşan Devri” ve “Nanosistemler: 
Moleküler Mekanizmalar, Üretim ve Hesaplama” isimli 
kitaplarında nanoteknoloji kelimesinin tanınmasını ve 
popüler olmasını sağlamıştır.

Nanoteknolojinin gelişmesini sağlayan önemli bir buluş 
ise 1981 yılında IBM’in Zürih araştırma laboratuvarında 
çalışan Gerd Binnig ve Heinrich Rohrer tarafından icat 
edilen Taramalı Tünelleme Mikroskobu’dur (scanning 
tunneling microscope-STM). STM, geleneksel mikros-
koplarla veya güçlü elektron mikroskoplarıyla görüntü-
lenemeyecek kadar küçük nesnelerin yüzeyinin üç bo-
yutlu yapısını gösteren yüksek çözünürlük gücüne sahip, 
radyasyona, özel merceklere, özel ışığa veya elektron 
kaynağına ihtiyaç duymayan güçlü bir mikroskoptur. Bu 
büyük buluştan sonra 1986 yılında Gerd Binnig, Calvin 
Quate ve Christoph Gerber ilk atomik kuvvet mikrosko-
bunu (atomic force microscope- AFM) geliştirmişlerdir.

1985 yılında Richard E. Smalley, Harold W. Kroto ve Ro-
bert F. Curl, elmas ve grafitten sonra en sert karbon ele-
mentinin, 60 karbon atomundan (C60) oluşan yeni bir for-
munu keşfettiler. Futbol topuna benzeyen “Buckyballs” 
olarak da bilinen bu yapılar 1 nanometre büyüklüğünde, 
çelikten daha güçlü, plastikten daha hafif, elektrik ve ısı 
geçirgen bir yapıya sahip olup özellikle ilaç salımında ve 
nanoteknoloji uygulamalarında kullanılmaktadır.

Bu keşfin ardından 1991 yılında Japon NEC firması, 
araştırmacılarından Sumio Iijimanın karbon nanotüple-
rini bulduğunu duyurdu. Karbon nanotüpler, C60 mole-
külünün esnetilmiş bir şekli olup benzer şekilde önemli 
özelliklere sahipti ve çelikten 100 kat daha güçlü ve ağır-
lığı çeliğin ağırlığının 6 da 1’i kadardı.

NEDEN NANOTEKNOLOJİ? 
NEDEN NANOFARMASÖTİK?

“Nano”, kelime olarak herhangi bir fiziksel büyüklüğün 
milyarda biri anlamına gelmektedir.

 

Bu bağlamda nanoteknoloji, atom ve moleküllerin bir 
araya getirilmesi ile nanometre ölçeklerde çeşitli yapı-
ların oluşturulmasını sağlayan bir teknoloji olarak ta-
nımlanabilmektedir. Nanoteknoloji sayesinde maddeler 
atom ya da molekül boyutunda kontrol edebilmektedir-
ler. Kullanılabilir nitelikte bir nano yapının büyüklüğü 
yaklaşık olarak 1 – 100 nanometre arasında olup nano-
teknoloji genel olarak 100 nanometreden daha küçük 
boyutta malzeme ve aygıtların geliştirilmesi ile ilgili bir 
bilim alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nanoteknolojinin gelişmesi ile beraber nanofarmasö-
tikler alanında çığır açan bir buluş bulunmuştur. Buna 
kısaca “Enhanced Permeability Retention (EPR)” (art-
mış permeabilite ve tutuluma etkisi) etkisi denmektedir. 
Bunu eğer anlayabilirsek sanırım konuyu daha iyi anla-
yabileceğiz. Normal dokuların ilaç molekülleri de dâhil 
herhangi bir moleküle veya çok küçük parçacıklara kar-
şı daha az geçirgen olmalarına karşın, yeni oluşmakta 
olan dokuların kanser veya enflamasyonlu dokular gibi 
bazı dokuların daha fazla geçirgen olduğunun anlaşıl-
masıdır. Yapılan deneylerde, bu dokuların geçirgenliği 
sağlayan porlar ve hücreler arası geçiş yollarının daha 
büyük olduğu görülmüştür. Aslında tam olarak fark edi-
len; eğer ilaç molekülleri nanopartikül ile verilebilirse, 
bu dokularda, diğer dokulara göre daha fazla oranda bi-
rikebildikleridir. Daha açık bir ifade ile eğer nanoboyutlu 
bir taşıyıcı sistem yapılabilirse bunun bahsedilen doku-
larda daha fazla ilaç molekülü taşıyabileceği, pasif bir 
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hedeflendirmenin boyut anlamında ayarlamalar ile yapı-
labileceğidir. Buradaki bir başka husus da, eğer partikül-
ler yeterince küçültülebilir ve yüzeyleri uygun bir şekilde 
modifiye edilebilirse, bu parçacıkları yok eden retikülo-
endoteliyel sistem hücrelerinden daha fazla kaçabilecek 
ve bu hücreler tarafından daha az oranda yıkılabilecek-
leridir. Şekil-1’de bu olay şematize edilmektedir.

 

Normal doku ile tümör dokusunun pH’ları arasındaki 
fark da dikkat çekicidir. Örneğin; pH’ya duyarlı salım ya-
pan nanopartiküller, bu dokularda yüksek oranda biri-
kebilecek ve burada pH nedeni ile daha fazla salım ya-
pabileceklerdir. Söz konusu olan molekül bir antikanser 
molekül ise, başarılı bir şekilde normal dokulara zarar 
vermeksizin tedavi etkisi gösterebileceği düşünülebilir.

İnternetteki ve literatürdeki pek çok kaynağa göre parti-
kül boyutu-biyolojik aktivite arasındaki ilişki için şunlar 
söylenebilir:

5-10 nm             hızlı renal klirens

> 10 nm             eliminasyonu daha yavaş

10-70nm      kılcallara bile penetre olma yeteneğine 
  sahip, dokularda etkili dağılım

70-200nm          uzun sirkülasyon zamanı

>200nm           mekanik filtrasyon 
  (dalak, fagositozla uzaklaştırma, 
  sirkülasyon zamanı kısalır).

Ayrıca 100 nm’den küçük partiküller endositozla hedef 
hücreye alınabilir. Nano-ölçekteki ilaç taşıyıcı sistemler-
de tercih edilen boyutlar genelde 10-100 nm arasında-
dır. Daha önceki yıllarda tozları mikronize etmek yoluyla 
biyoyararlanımın arttırılması pek çok kez denenmiştir, 
ancak özellikle hidrofobik tozların daha fazla aglomere 
olabildikleri ve bu nedenle beklenen etkiyi göstereme-
dikleri görülmüştür. Partikül küçültüldüğünde özellik-
le yüzey alanında artış olmaktadır. Çözünme yüzeyden 
gerçekleştiği için de artış kolaylıkla anlaşılmaktadır (Şe-
kil-2). 

 

Fakat partiküller nanometre boyutuna getirilebilirse, çö-
zünürlüklerinde ve biyoyararlılıklarında artış görülebilir 
(Şekil-3).
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1. BÖLÜM: BLOCKCHAİNE GİRİŞ
Blockchain Nedir? 
Blockchain özel bir veritabanı türüdür. Dağıtılmış kayıt defteri (distributed 
ledger technology/DLT) terimini de duymuş olabilirsiniz, bu ikisi çoğu za-
man aynı anlamda kullanılır. 

Bir blockchainin kendine has özellikleri vardır. Verinin nasıl ekleneceğine 
yönelik kurallar bulunur ve veri bir kez kaydedildiğinde bu veriyi silmek ya 
da değiştirmek neredeyse imkansızdır. 

Veriler zaman içinde bloklar adı verilen yapılarla eklenir. Her blok kendin-
den bir öncekinin üzerine inşa edilir ve kendisini bir önceki bloğa bağla-
yan bir bilgi parçası içerir. En güncel bloğa bakarak bu bloğun en sondaki 
bloğun üzerine eklendiğini kontrol edebiliriz. Yani “zincir” üzerinde adım 
adım geri giderek genesis bloğu olarak da bilinen blockchainin ilk bloğuna 
ulaşabiliriz. 

Bir benzetme yapacak olursak iki sütunlu bir çizelgeniz olduğunu varsayın. 
İlk satırın ilk hücresine kaydetmek istediğiniz veriyi girin. 

İlk hücrenin verisi iki harfli bir belirtece çevrilir ve bu belirteç bir sonraki 
girdinin bir kısmını oluşturur. Bu örnekteki iki harfli belirteç olan KP, ikinci 
satırdaki bir sonraki hücreyi doldururken kullanılmalıdır (defKP). Bu da, 
girilen ilk veriyi değiştirirseniz (abcAA), bundan sonraki tüm hücrelerde 
farklı harf kombinasyonları elde edeceğiniz anlamına gelir. 

4. satıra bakarsak, en son belirtecimizin TH olduğunu görürüz. Geri giderek 
girdileri silemeyeceğinizi ya da değiştiremeyeceğinizi söylemiştik. Bunun 
nedeni ise herkesin böyle bir değişikliğin yapıldığını kolayca anlayabilecek 
ve değiştirme girişimini göz ardı edecek olmasıdır. 

İlk hücredeki veriyi değiştirdiğinizi varsayalım, bu durumda farklı bir be-
lirteç elde edersiniz, böylece ikinci bloğunuzdaki veriler değiştir, dolaylı 
olarak ikinci satırdaki belirteç de değiştir ve bu şekilde devam eder. TH en 
özünde kendisinden önce gelen tüm bilgilerin bir ürünüdür. 

Bloklar birbirine nasıl bağlanır? 
Yukarıda iki-harfli belirteçler üzerinden bahsettiğimiz örnek, bir blockcha-
inin hash fonksiyonlarını nasıl kullandığının basitleştirilmiş bir örneğidir. 
Hash etme işlemi blokları bir arada tutan tutkaldır. Her zaman aynı uzun-
lukta olan bir çıktı (hash) yaratmak için herhangi bir boyuttaki veriyi alarak 
bir matematik fonksiyonundan geçirmekten oluşur. 

Blockchainlerde kullanılan hash’ler, aynı çıktıyı verecek iki farklı veri bul-
ma ihtimalinin astronomik derecede düşük olması bakımından oldukça 
ilginçtir. Yukarıdaki belirteçlerimize benzer şekilde, veri girdilerindeki en 
ufak bir değişiklik tamamen farklı bir çıktı yaratacaktır. 

Bitcoin’de sıklıkla kullanılan bir fonksiyon olan SHA256 örneği üzerinden 
ilerleyelim. Görebileceğiniz gibi, harflerin büyük ya da küçük olması bile 
çıktıyı tamamen değiştirmek için yeterlidir. 

KAPSAMLI BLOCKCHAIN 
TEKNOLOJİSİ REHBERİ
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Bilinen bir SHA256 çakışmasının (örn. iki farklı girdinin aynı çıktıyı verme-
si) olmadığı gerçeği blockchainler bağlamında son derece önemlidir. Her 
bir bloğun kendisinden bir önce gelenin hash’ini içererek bu bloğa bağ-
lanabileceği ve eski blokları değiştirmeye yönelik herhangi bir girişimin 
anında fark edilebileceği anlamına gelir. 

Blockchainler ve Merkeziyetsizlik
Blockchainlerin temel yapısını anlattık. Fakat blockchainden bahsedilirken 
genelde yalnızca veritabanının kendisinden değil blockchainlerin etrafında 
kurulmuş ekosistemlerden bahsedilir. 

Blockchainler kendi başlarına veri yapıları olarak yalnızca niş uygulama-
lar için gerçekten kullanışlıdır. Fakat birbirini tanımayan kişilerin kendi 
aralarında koordine olabilmesini sağlayan araçlar olarak kullanıldıklarında 
işler ilginç hale gelir. Bir blockchain diğer teknolojilerle ve oyun teorisi ile 
birleştirildiğinde kimsenin kontrolünde olmayan dağıtılmış bir kayıt defteri 
olarak hareket edebilir. 

Bunun anlamı ise girdileri sistem kuralları (birazdan kurallardan ayrıntılı 
bahsedeceğiz) dışında değiştirme gücünün hiç kimsede olmamasıdır. Bu 
bağlamda kayıt defterinin sahibinin eş zamanlı olarak herkes olduğu söy-
lenebilir: katılımcılar kayıt defterinin herhangi bir an için nasıl gözüktüğü-
ne yönelik mutabakata varır. 

Bizans Generalleri Problemi 
Yukarıda bahsettiğimize benzer sistemlerin karşısındaki asıl zorluk Bizans 
Generalleri Problemidir. 1980 yılında ortaya atılan bu kavram, izole katı-
lımcıların eylemlerini koordine etmek için birbirleriyle iletişim kurmasını 
gerektiren bir ikilemden bahseder. İkilemde bir şehri kuşatan bir grup 
general ne zaman saldırıya geçileceğine karar vermeye çalışır. Generaller 
yalnızca ulaklarla iletişim kurabilir.   

Her bir general saldırma ya da geri çekilme kararı vermelidir. Tüm gene-
raller ortak bir karar aldığı sürece saldırmaları ya da geri çekilmeleri fark 
etmez. Eğer saldırı kararı alırlarsa yalnızca aynı anda hareket etmeleri du-
rumunda başarılı olabilirler. Peki bu durumun üstesinden gelmelerini nasıl 
sağlayabiliriz?  

Tabi ki bir ulak aracılığıyla iletişim kurabilirler. Peki “şafakta saldırıyoruz” 

mesajını taşıyan ulağın yolu kesilir ve mesaj “bu gece saldırıyoruz” olarak 
değiştirilirse ne olur? Ya da generallerden biri kötü niyetliyse ve kaybet-
melerini sağlamak için diğer generalleri özellikle yanlış yönlendirirse nasıl 
bir sonuçla karşı karşıya kalınır? 

 

  

Katılımcıların kötü niyetli olması ya da mesajların değiştirilmesi durumun-
da bile mutabakata varılabilmesini sağlayacak bir stratejiye ihtiyaç duyarız. 
Bir veritabanını korumayı başarmak, destek olmadan bir şehre saldırmak 
gibi ölüm kalım meselesi olmasa bile temelde aynı prensip geçerlidir. Blo-
ckchaini yönetecek ve kullanıcılara “doğru” bilgileri sunacak bir kişi yoksa 
bu durumda kullanıcıların kendi aralarında iletişim kurabilmesi gerekir. 

Bir (ya da birkaç) kullanıcının potansiyel başarısızlığının üstesinden ge-
lebilmek için blockchainin mekanizmalarının böylesi zorluklarla başa çı-
kabilecek şekilde dikkatle tasarlanmış olması gerekir. Bunu başarabilen 
bir sisteme Bizans hata toleranslı adı verilir. İleride bahsedeceğimiz üzere, 
güvenilir kurallar ortaya koymak için mutabakat algoritmaları kullanılır. 

Blockchainlerin neden merkeziyetsiz olması gereklidir? 
Tabi ki kendi başınıza bir blockchain çalıştırabilirsiniz. Fakat elinizde, daha 
üstün alternatiflere kıyasla daha hantal bir veritabanı olur. Blockchainin 
gerçek potansiyelinden, tüm kullanıcıların denk olduğu merkeziyetsiz bir 
çevre dahilinde faydalanılabilir. Böylece blockchain silinemez ya da kötü 
niyetli kişilerin eline geçemez. Blockchain herkes tarafından görüntülene-
bilir tek bir gerçek kaynağıdır. 

Eşler arası ağ nedir? 
Eşler arası (P2P) ağ bizim kullanıcı katmanımızdır (ya da bir önceki örnek-
teki generallerdir). Bir yönetici bulunmaz, bu nedenle bir kullanıcı diğer 
bir kullanıcıyla bilgi alışverişi yapmak istediğinde merkezi bir sunucuya 
bağlanmak yerine bilgiyi doğrudan diğer eşlere gönderir.   

Yandaki grafiği incelediğimizde, sol tarafta A, mesajı F’ye iletmek için su-
nucu üzerinden yönlendirmelidir. Sağ tarafta ise bir aracı olmadan birbir-
lerine bağlanırlar. 

Girdi verisi  SHA256 çıktısı 
Binance Academy  886c5fd21b403a139d24f2ea1554ff5c0df42d5f873a56d04dc480808c155af3 
Binance academy  4733a0602ade574551bf6d977d94e091d571dc2fcfd8e39767d38301d2c459a7 
Binance academy  a780cd8a625deb767e999c6bec34bc86e883acc3cf8b7971138f5b25682ab181 
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Tüm generaller başarıyla saldırıyor (solda). Bazı generaller saldırır-
ken bazıları geri çekildiği için yeniliyorlar (sağda). 
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Normalde kullanıcıların ihtiyaç duyacakları tüm bilgiler sunucuda tutulur. 
Binance Academy’ye girdiğinizde, sitenin sunucularından size tüm makale-
leri göstermesini talep etmiş olursunuz. Eğer web sitesi çevrimdışı olursa 
bu makaleleri göremezsiniz. Fakat tüm içeriği indirdiyseniz, Binance Aca-
demy üzerinden sorgu yapmadan bu içeriği bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. 

En temelde tüm eşlerin blockchain ile yaptığı da budur: tüm veritabanı bil-
gisayarları üzerinde kayıtlıdır. Bir kişi ağdan ayrılırsa kalan kullanıcıların 
blockchain erişimi devam eder ve birbirleriyle bilgi paylaşabilirler. Zincire 
yeni bir blok eklendiğinde herkesin kendi kayıt defterini güncelleyebilmesi 
için veri ağ üzerinden yayılır. 

Bu tür ağlara yönelik daha kapsamlı bir inceleme için Eşler Arası Ağlar 
Nedir? makalemizi okuyabilirsiniz. 

Blockchain node’ları nedir? 
Node’lar, ağa bağlanmış makinelerdir ve blockchainin kopyalarını tutarak 
diğer makinelerle bilgi paylaşır. Kullanıcıların bu süreçleri manuel olarak 
idare etmesine gerek yoktur. Genellikle bir kullanıcının yapması gereken 
tek şey blockchain’in yazılımını indirmek ve çalıştırmaktır. Diğer işlemler 
otomatik olarak gerçekleştirilir. 

Yukarıda bir node’un ne olduğu en basit haliyle tanımlanmıştır fakat tanı-
ma ağla herhangi bir yoldan etkileşim kuran diğer kullanıcılar da eklenebi-
lir. Örneğin kripto paralarda, telefonunuzdaki basit bir cüzdan uygulaması 
hafif node olarak bilinen sınıfa dahildir.

Herkese açık ve gizli blockchainlerin farkı 
Bilindiği üzere blockchain sektörünü bugünkü hale getiren temeller Bitcoin 
ile atılmıştır. Bitcoin’in kendini meşru bir finansal varlık olarak ispat etme-
ye başlamasıyla altta yatan teknolojinin diğer alanlara yönelik potansiyeli 
üzerinde değerlendirmeler de başlamıştır. Bunun sonucunda finans dışın-
daki sayısız kullanım alanı için blockchainden faydalanılmıştır. 

Bitcoin bir herkese açık blockchaindir. Yani herkes bu ağın üzerindeki iş-
lemleri görebilir ve bunun için yalnızca bir internet bağlantısı ve uygun 
yazılım gereklidir. Katılım için başka bir gereklilik olmadığından böyle bir 
ortama izne dayalı olmayan çevre adı verilir. 

Bunun aksine özel blockchainler adı verilen başka türde blockchainler de 
vardır. Bu sistemler kimin blockchaini görebileceği ve onunla etkileşim 
kurabileceğine yönelik kurallar koyar. Dolayısıyla izne dayalı çevreler ola-
rak adlandırılırlar. Özel blockchainler ilk başta gereksiz gibi görülebilse de 
kurumsal çevreler için bazı önemli uygulamalara sahiptir. 

Konu hakkında daha fazla bilgi için Herkese Açık, Gizli ve Konsorsiyum 
Blockchainlerin Farkları Nedir? makalemizi okuyabilirsiniz. 

İşlemler nasıl gerçekleşir? 
Alice, Bob’a banka transferi yoluyla ödeme yapmak isterse bankasını bil-
gilendirir. Süreci daha kolay anlatabilmek için ikisinin aynı bankayı kul-
landığını varsayalım. Banka, veritabanını güncellemeden önce (örn. Alice’e 
-50 USD, Bob’a +50 USD) Alice’in bu işlemi gerçekleştirmek için fona sahip 
olup olmadığını kontrol eder. 

Bu süreç blockchain üzerindeki işlemlerden çok da farklı değildir. Sonuçta 
blockchainde bir veritabanıdır. İkisi arasındaki başlıca fark blockchainde 
kontrolleri gerçekleştiren ve bakiyeleri güncelleyen tek bir parti olma-
masıdır. Bu işlemlerin node’ların tamamı tarafından yapılması gerekli-
dir.  Alice, Bob’a beş bitcoin göndermek isterse, bu isteğini ağa bir mesaj 
yoluyla yayınlar. İşlem hemen blockchaine eklenmez. Node’lar bu mesajı 
görür ama işlemin onaylanması için tamamlanması gereken başka süreçler 
vardır. Bloklar blockchaine nasıl eklenir bölümünden bu süreçleri öğrene-
bilirsiniz. 

İşlem blockchaine eklendiğinde, bu eklemenin yapıldığı tüm node’lar tara-
fından görülebilir. Değişimi yansıtmak üzere kendi blockchain kopyalarını 
güncellerler. Artık Alice aynı beş birimi Carol’a gönderemez (çifte harcama) 
çünkü Alice’in bu beş birimini daha önceki bir işlemde harcadığı ağ tara-
fından biliniyordur. 

Kullanıcı adı ve şifre kavramı yoktur – fonların mülkiyetini kanıtlamak 
için açık anahtar kriptografisi kullanılır. Bob’un fonları alabilmesi için ilk 
olarak bir özel anahtar yaratması gerekir. Özel anahtar, bir kişinin yüzlerce 
yıl uğraşsa bile tahmin etmesinin imkansız olduğu çok uzun rastgele bir 
sayıdır. Fakat Bob özel anahtarını başkasıyla paylaşırsa, bu kişi fonların 
kendisine ait olduğunu ispatlayabilecek (ve dolayısıyla harcayabilecek) 
konuma gelir. Bu nedenle özel anahtarı gizli tutmak çok önemlidir. 

Bob’un yapabileceği ise özel anahtarından bir açık anahtar türetmektir. 
Açık anahtar rahatlıkla paylaşılabilir çünkü bu anahtardan ters mühen-
dislikle özel anahtara ulaşmak neredeyse imkansızdır. Çoğu durumda açık 
anahtar üzerinde başka bir işlem daha gerçekleştirilerek (hash etme) bir 
açık adres yaratılır. 

Bob, fonları nereye göndereceğini bilebilmesi için Alice’e açık adresini ve-
rir. Alice de bu açık adrese bu fonları gönder diyen bir işlem yaratır. Daha 
sonra, kendine ait olmayan fonları harcamaya çalışmadığını ağa kanıtla-
mak için özel anahtarını kullanarak bir dijital imza oluşturur. Herhangi biri 
Alice’in imzalı mesajını alarak bu mesajı onun açık anahtarıyla kıyaslaya-
bilir ve söz konusu fonları Bob’a gönderme hakkına sahip olduğunu kati 
şekilde söyleyebilir. 

Blockchain teknolojisini kim yarattı? 
Blockchain teknolojisi 2009 yılında ilk ve en popüler blockchain Bitcoin’in 
kullanıma açılmasıyla resmileşti. Fakat, kimliği bilinmeyen yaratıcı Satos-
hi Nakamoto daha önceki teknolojilerden ve önerilerden esinlendi. 

Merkezi bir ağ (solda) ve merkeziyetsiz bir ağ (sağda). 
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Blockchainler, Bitcoin’den önce on yıllardır mevcut olan hash fonksiyonla-
rından ve kriptografiden büyük oranda faydalanır. İlginç bir şekilde block-
chain yapısının geçmişi 1990’ların başına kadar gidebilir. Fakat teknoloji 
bu tarihlerde yalnızca dokümanların daha sonradan değiştirilememesi için 
zaman damgalaması amaçlı kullanılmıştır. 

Konu hakkında daha fazla bilgi için Blockchainin Tarihi makalemizi oku-
yabilirsiniz. 

Blockchain teknolojisinin artıları ve eksileri 
Uygun şekilde tasarlanmış blockchainler, finanstan tarıma kadar birçok 
farklı sektörden paydaşları zor durumda bırakan bir probleme çözüm 
getirebilir. Dağıtılmış ağlar geleneksel istemci-sunucu modeline kıyasla 
birçok avantaja sahiptir fakat bazı dezavantajları da beraberinde getirir. 

Artıları 
Bitcoin white paper’ında belirtilen başlıca faydalardan biri ödemelerin ara-
cılar olmadan yapılabilmesidir. Daha sonraki blockchainler bunu bir adım 
ileriye taşıyarak kullanıcıların her türden bilgiyi gönderebilmesini sağla-
mıştır. Karşı partilerin ortadan kalkması, dahil olan kullanıcılar için daha 
az risk anlamına gelir ve pay alacak aracılar olmadığı için daha az işlem 
ücreti ödenir. 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi herkese açık bir blockchain ağı izne dayalı 
değildir, yani kontrol kimsenin elinde olmadığından giriş için bir bariyer de 
yoktur. Bir kullanıcı internete bağlanabiliyorsa, ağ üzerindeki diğer eşlerle 
de etkileşim kurabilir. 

Birçok kişi blockchainlerin en önemli özelliğinin sansüre büyük oranda 
dayanıklılık olduğunu düşünür. Merkezi bir sistemi sekteye uğratmak için 
kötü niyetli bir kişinin yapması gereken tek şey sunucuyu hedef almaktır. 
Fakat eşler arası ağlarda her bir node kendi sunucusu gibi hareket eder.  

Bitcoin gibi bir sistemin dünyanın her yerine dağılmış 10.000’den fazla gö-
rünür node’u olduğu için saldırı yapan kişinin gelişmiş kaynaklara sahip 
olsa bile ağa zarar vermesi neredeyse imkansızdır. Ağ genelinde görünme-
yen gizli node’lar olduğunu da belirtmek önemlidir. 

Bunlar avantajların bir kısmıdır. Blockchain ne için kullanır? bölümünde 
göreceğiniz üzere blockchainlerin hizmet edebileceği birçok kullanım alanı 
da mevcuttur. 

Eksileri 
Blockchainler her sorunu çözmez. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz avan-
tajlara yönelik optimize edildiklerinden bazı diğer konularda eksikliklere 
sahiptirler. Geniş çapta kullanımın karşısındaki en belirgin engel de ölçek-
lendirme konusunda yetersiz olmalarıdır. 

Bu durum tüm dağıtılmış ağlar için geçerlidir. Tüm katılımcıların senkro-
nize kalması gerektiği için yeni bilgiler çok hızlı eklenemez, aksi takdirde 
node’lar güncel kalmada zorlanabilir. Dolayısıyla geliştiriciler sistemin 
merkeziyetsiz kalmasını sağlamak için blockchainlerin güncelleme hızını 
özellikle sınırlı tutma eğilimindedir. 

Birçok kişinin aynı anda işlem yapmayı istemesi halinde bu durum ağ kul-
lanıcıları için uzun bekleme sürelerine sebep olur. Bloklar yalnızca belirli 
miktarlarda veri içerebilir ve zincire hemen eklenmez. Eğer bir bloğa sığa-
bilecek olandan daha fazla işlem varsa kalan işlemlerin bir sonraki bloğu 
beklemesi gerekir. 

Merkeziyetsiz blockchain sistemlerinin bir diğer olası dezavantajı da kolay-
ca yükseltme yapılamamasıdır. Kendi yazılımınızı oluşturuyorsanız isteği-
nize göre yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Başka kişilerle çalışmanız ya da 
değişiklik yapmak için izin istemeniz gerekmez. 

Milyonlarca potansiyel kullanıcının olduğu çevrelerde ise değişiklik yap-

mak oldukça zordur. Node yazılımınızın bazı parametrelerini değiştirebilir-
siniz ama bunun sonucunda kendinizi ağdan ayrılmış bulursunuz. Modifiye 
edilmiş yazılım diğer node’lar ile uyumlu değilse, diğerleri bu uyumsuzluğu 
fark eder ve sizin node’unuzla etkileşim kurmayı reddeder. 

Blokların ne kadar büyük olması gerektiğine yönelik bir kuralı değiştirmek 
istediğinizi (1MB’den 2 MB’ye) varsayalım. Bağlı olduğunuz node’lara bu 
bloğu göndermeye çalışabilirsiniz fakat diğerleri “1MB’den büyük blokları 
kabul etme” kuralını takip etmektedir. Daha büyük bir blok alırlarsa bu 
bloğu kendi blockchain kopyalarına dahil etmezler. 

Değişiklikleri uygulamaya koymanın tek yolu bu değişikliklerin ekosis-
temin çoğunluğu tarafından kabul edilmesidir. Büyük blockchainlerde 
değişimler koordine edilmeden önce forumlarda aylarca –hatta yıllarca– 
kapsamlı tartışmalar yapılır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için Hard 
fork’lar ve soft fork’lar bölümünü okuyabilirsiniz. 

2. BÖLÜM - BLOCKCHAIN NASIL ÇALIŞIR?
Bloklar blockchaine nasıl eklenir? 
Buraya kadar birçok konudan bahsettik. Node’ların birbirlerine bağlı ol-
duğunu ve blockchainin kopyalarını tuttuklarını biliyoruz. Birbirleriyle iş-
lemler ve yeni bloklar hakkındaki bilgileri paylaşırlar. Peki bu yeni bloklar 
blockchaine nasıl eklenir? 

Kullanıcılara ne yapmaları gerektiğini söyleyen tek bir kaynak yoktur. Tüm 
node’lar eşit güçte olduğu için kimin blockchaine blok ekleyebileceğine 
adil şekilde karar verecek bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Kullanıcıların 
hile yapmasını masraflı hale getiren ama dürüst davranmaları karşısında 
da onları ödüllendiren bir sistem gereklidir. Rasyonel bir kullanıcı kendisi 
için ekonomik anlamda faydalı olan şekilde davranmayı tercih edecektir. 

Ağ izne dayalı olmadığı için blok yaratma işlemi herkesin erişimine açık 
olmalıdır. Protokoller bunu genellikle kullanıcının “ortaya bir şey koyma-
sını” yani parasını riske atmasını zorunlu kılarak sağlar. Böylece kişi blok 
yaratma sürecine dahil olabilir ve eğer geçerli bir blok yaratırsa bir ödül 
elde etmeye hak kazanır. 

Diğer yandan hile yapma teşebbüsünde bulunursa ağın geri kalanı bunu 
fark eder ve kullanıcı ortaya koyduğu parayı kaybeder. Bu mekanizmalara 
mutabakat algoritmaları adı verilir çünkü ağ katılımcılarının eklenecek bir 
sonraki blok üzerinde fikir birliğine varmasını mümkün kılar. 

Madencilik (Proof of Work) 

Madencilik açık ara en sık kullanılan mutabakat algoritmasıdır. Madenci-
likte Proof of Work (İş İspatı/PoW) algoritması kullanılır. PoW’da kullanı-
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cıların hesaplama güçlerini protokol tarafından belirlenmiş bir bulmacayı 
çözmek için kullanması gerekir. 

Kullanıcılar bulmacayı çözmek için bloktaki işlemleri ve diğer bilgileri 
hash etmelidir. Fakat hash’in geçerli olarak kabul edilebilmesi için be-
lirli bir sayının altında olması gerekir. Çıktının ne olacağını daha önceden 
tahmin etmenin bir yolu olmadığı için madenciler geçerli bir çözüm bulana 
kadar verilerin üzerinde küçük değişiklik yaparak hash etme işlemini tek-
rarlamalıdır.

Veriyi tekrar tekrar hash etmek hesaplama bazında masraflıdır. Proof of 
Work blockchainlerde kullanıcıların ortaya koydukları “risk” madencilik 
bilgisayarlarına yapılan yatırım ve bu bilgisayarlar için harcanan elektriktir. 
Bu yatırımı yaparken blok ödülünü kazanmayı hedeflerler.

Daha önce bir hash’i geri çevirmenin imkansız olduğunu fakat hash’in doğ-
ruluğunu kontrol etmenin kolay olduğunu söylemiştik. Madenci bir bloğu 
ağın geri kalanıyla paylaştığında diğer tüm node’lar bunu hash fonksiyo-
nunun girdisi olarak kullanır. Bloğu yalnızca bir kez hash etmek, bu bloğun 
blockchain kurallarına göre geçerli olup olmadığını anlamak için yeterlidir. 
Geçerli değilse madenci ödül alamaz ve boşa elektrik harcamış olur. 

İlk Proof of Work blockchain Bitcoin’dir. Bitcoin’in yaratılmasından bu yana 
birçok başka blockchain de PoW mekanizmasını benimsemiştir. 

Proof of Work’ün artıları 
• Denenmiş ve test edilmiş – Şu an için Proof of Work en olgunlaşmış 
mutabakat algoritmasıdır ve bugüne kadar yüz milyarlarca dolarlık değerin 
güvende olmasını sağlamıştır. 

• İzne dayalı değil – herkes madencilik yarışmasına katılabilir ya da bir 
doğrulama node’u çalıştırabilir. 

• Merkeziyetsiz – madenciler blok üretmek için birbiriyle rekabet eder, 
bu da hash gücünün hiçbir zaman tek bir partinin elinde olmadığı anlamına 
gelir. 

Proof of Work’ün eksileri 
• İsraf – madencilik çok yüksek miktarlarda elektrik harcaması gerektirir. 

• Giriş için bariyerin gitgide artması – ağa katılan madenci sayısı art-
tıkça protokol madencilik bulmacasının zorluğunu artırır. Rekabette kala-
bilmek için kullanıcıların daha iyi ekipmanlara yatırım yapması gerekir. Bu 
da birçok madenci için fazla masraflı hale gelebilir. 

• %51 saldırıları – madencilik, merkeziyetsizliği desteklese de bir ma-
dencinin hash gücünün çoğunluğunu ele geçirmesi riski mevcuttur. Bunu 
başarabilirse teorik olarak işlemleri geri çevirebilir ve blockchainin güven-
liğine zarar verebilir. 

Staking (Proof of Stake) 
Proof of Work sistemlerinde, sizi dürüst davranmaya yönlendiren madenci-
lik bilgisayarları ve elektrik için ödediğiniz paradır. Blokları doğru şekilde 
kazmazsanız yatırımınız üzerinden getiri elde edemezsiniz. 

Proof of Stake (PoS) algoritmasında dış masraf yoktur. Madenciler yerine, 
blokları ortaya koyan (ya da “oluşturan/forge”) doğrulayıcılar bulunur. Yeni 
bloklar oluşturmak için standart bilgisayarlar kullanılabilir fakat doğrula-
yıcıların bu ayrıcalık için fonlarının önemli bir bölümünü ortaya koyması 
(stake etmesi) gerekir. Ortaya konan fon blockchainin kendi özel kripto 
para birimindendir ve her bir protokolün kendi kurallarına göre önceden 
belirlenmiş tutardadır.  

Farklı uygulamalar farklı varyasyonlara sahip olabilir fakat bir doğrulayıcı 
ortaya fon koyduğunda bir sonraki bloğu belirlemek için protokol tarafın-
dan rastgele şekilde seçilebilir. Bloğu başarıyla belirleyebilirse blok ödü-
lünü kazanır. Alternatif olarak bir sonraki blok üzerinde fikir birliğine va-

racak birden fazla doğrulayıcı da olabilir fakat bu durumda kazanılan ödül 
her bir doğrulayıcının ortaya koyduğu fon tutarına oranlanarak dağıtılır. 

“Saf” PoS blockchainler DPoS (Delege Edilmiş Proof of Stake) olanlara kı-
yasla daha azdır. DPoS’ta, tüm ağın yerine blokları doğrulayacak node’ları 
belirlemek için kullanıcılar oy kullanır (tanıklık eder). 

Önde gelen akıllı kontrat blockchaini Ethereum, yakın zamanda ETH 2.0’a 
geçmesiyle Proof of Stake kullanmaya başlayacaktır.  

Proof of Stake’in artıları 
• Çevre dostu – PoS’un karbon ayak izi, PoW madenciliğinin çok küçük 
bir yüzdesidir. Ortaya fon koyma işlemi (staking) yoğun kaynak gerektiren 
hash etme operasyonlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. 

• Daha hızlı işlemler – bazı PoS savunucularına göre, protokol tara-
fından belirlenmiş soyut bulmacalar için ek hesaplama gücü harcamak 
gerekmediğinden işlem verimliliği artabilir. 

• Staking ödülleri ve faiz – ağ güvende tutulduğu için verilen ödüller 
madenciler yerine doğrudan token sahiplerine ödenir. Bazı durumlarda 
PoS, kullanıcıların fonlarını yalnızca stake ederek, airdrop’larla ya da faiz-
lerle pasif gelir elde etmesine imkan tanır. 

Proof of Stake’in eksileri 
• Görece daha az test edilmiş – PoS protokolleri henüz büyük çapta test 
edilmemiştir. Uygulamalarında ya da kripto ekonomilerinde henüz keşfe-
dilmemiş açıklar barındırıyor olabilirler. 

• Plütokrasi – yüksek tutarları ortaya koyan doğrulayıcılar genellikle 
daha fazla ödül kazandığı için PoS’un “zengin daha da zengin eden” bir 
ekosistemi desteklediğine yönelik eleştiriler vardır. 

• Ortaya konan bir şey olmaması sorunu – PoW’da kullanıcılar yalnız-
ca bir zincire “yatırım yapabilir” yani en başarılı olacağına inandıkları zincir 
üzerinde madencilik yaparlar. Bir hard fork sırasında aynı hash gücü ile 
birden fazla zincir üzerinde çalışamazlar. Fakat PoS’teki doğrulayıcılar çok 
az bir ek masrafla birden fazla zincir üzerinde çalışabilir, bu da ekonomik 
sorunlar yaratabilir. 

Diğer mutabakat algoritmaları 
Proof of Work ve Proof of Stake en yaygın mutabakat algoritmalarıdır fakat 
başka birçok algoritma da vardır. Bazıları bu iki sistemden öğeleri bir araya 
getiren hibrid sistemlerken diğerleri tamamen başka yöntemlerdir.  

Makalemizde bu konunun ayrıntılarına girmeyeceğiz fakat daha fazla bilgi 
edinmek isterseniz şu makaleleri okuyabilirsiniz: 

• Gecikmeli Proof Of Work Nedir? 

• Kiralanmış Proof of Stake Nedir? 

• Proof of Authority Nedir? 

• Proof of Burn Nedir? 

Blockchain işlemlerini tersine çevirebilir miyim? 
Blockchainler tasarımları gereği çok güvenilir veritabanlarıdır. Sahip ol-
dukları özellikler nedeniyle blockchain verisi bir kere kaydedildiğinde bu 
veriyi çıkarmak ya da değiştirmek son derece zordur. Bitcoin ve diğer büyük 
ağlar söz konusu olduğunda ise bu işlem neredeyse imkansızdır. Dolayısıy-
la blockchain üzerinde bir işlem yaparken, yaptıklarınızın geri döndürüle-
mez şekilde kalıcı olduğunu düşünmeniz gerekir. 

Bununla birlikte birçok farklı blockchain uygulaması bulunur ve bunların 
arasındaki en temel fark ağ içinde mutabakata nasıl varıldığıdır. Yani bazı 
uygulamalarda görece küçük bir katılımcı grubu bir araya gelerek işlem-
leri tersine çevirebilecek kadar güce ulaşabilir. Bu durum özellikle, küçük 
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ağlar üzerinde çalışan (madencilik rekabetinin az olması nedeniyle düşük 
hash oranlarına sahip) altcoinler için geçerlidir. 

Blockchain ölçeklenebilirliği nedir? 
Blockchain ölçeklenebilirliği genellikle, bir blockchain sisteminin artan 
talebe yanıt verme becerisini temsil eden genel bir kavram olarak kulla-
nılır. Blockchainler istenilen özelliklere sahip olsalar da (merkeziyetsizlik, 
sansüre dayanıklılık, değiştilmezlik gibi) bunların getirdiği bazı dezavan-
tajlar da bulunur. 

Merkeziyetsiz sistemlerin aksine merkezi veritabanları daha yüksek bir hız 
ve verimlilikle çalışabilir. İçeriğin değiştiği her sefer dünyanın her yanına 
dağılmış binlerce node’un senkronize olması gerekmediği düşünüldüğünde 
bu sonuç mantıklıdır. Fakat blockchainlerde durum farklıdır. Sonuç olarak 
ölçeklenebilirlik blockchain geliştiricileri arasında yıllardır yoğun şekilde 
tartışılan bir konu haline gelmiştir. 

Blockchainlerin bazı performans sıkıntılarını ortadan kaldırmak için öne-
rilen ya da uygulamaya konan farklı çözümler mevcuttur. Fakat şu an için 
net bir en iyi çözüm belirlenmiş değildir. Ölçeklenebilirlik sorunu için doğ-
rudan bir yanıt bulunana kadar muhtemelen birçok farklı çözümün denen-
mesi gereklidir. 

Daha geniş kapsamda ölçeklenebilirliğe yönelik daha temel bir soru so-
rulabilir: blockchainin kendisinin performasını mı iyileştirelim (zincir üstü 
ölçeklendirme) yoksa işlemlerin ana blockchaine yük yaratmadan gerçek-
leşmesine mi izin verelim (zincir dışı ölçeklendirme)?  

Her iki çözüm de net avantajlara sahiptir. Zincir üstü ölçeklendirme çö-
zümleri işlemlerin büyüklüğünü azaltabilir ya da verinin bloklarda nasıl 
saklandığını optimize edebilir. Diğer yandan zincir dışı çözümlerde işlemler 
ana zincirin dışına taşınır ve daha sonradan ana zincire eklenir. En tanınmış 
zincir dışı çözümlerden bazıları yan zincirler ve ödeme kanallarıdır. 

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için Blockchain Ölçeklenebilirliği - Yan 
Zincirler ve Ödeme Kanalları makalemizi okuyabilirsiniz. 

Blockchainin neden ölçeklendirilmeye ihtiyacı var? 
Blockchain sistemlerinin merkezi sistemlerle rekabet edebilmesi için en 
az onlar kadar iyi performans göstermesi gerekir. Fakat gerçekçi olursak, 
geliştiricileri ve kullanıcıları blockchain temelli platformlara ve uygula-
malara geçmeye teşvik etmek için daha bile iyi performans göstermeleri 
gereklidir.  

Yani merkezi sistemlere kıyasla blockchain kullanımı hem geliştiriciler 
hem de kullanıcılar için daha hızlı, ucuz ve kolay olmalıdır. Blockchainlerin 
daha önce bahsettiğimiz kendine has özelliklerini korurken bir yandan da 
bunu başarmak ise pek kolay değildir.  

Blockchain fork’u (çatallanma) nedir? 
Herhangi bir yazılım gibi blockchainler de sorunları çözmek, yeni kurallar 
eklemek ve eski kuralları kaldırmak için güncellemelere ihtiyaç duyar. 
Çoğu blockchain yazılımı açık kaynaklı olduğu için teoride herkes ağı yö-
neten yazılıma eklenecek yeni güncellemeler önerebilmelidir.  

Blockchainlerin dağıtılmış ağlar olduğunu unutmayın. Yazılım bir kez gün-
cellendiğinde dünyanın her yerinden binlerce node’un iletişim kurabilmesi 
ve yeni versiyonu uygulamaya alabilmesi gerekir. Peki katılımcılar hangi 
güncellemelerin yapılacağı konusunda fikir birliğine varamazsa ne olur? 
Genellikle kararı verecek, net bir karar akışına sahip bir organizasyon yok-
tur. Bu da bizi soft ve hard fork’lara getirir.

Soft fork’lar 
Bir güncellemenin genel olarak nasıl olacağına dair genel bir fikir birliği 
varsa konu genellikle kolayca halledilir. Böyle bir senaryoda yazılım geriye 

dönük uyumlu bir değişimle güncellenir, yani güncelleme yapan node’lar 
güncelleme yapmayan node’larla etkileşim kurmaya devam edebilir. Fakat 
gerçekte tüm node’ların zaman içinde güncelleme yapması beklenir. Bu 
işleme soft fork adı verilir.  

Hard fork’lar 
Hard fork daha karmaşıktır. Hard fork yapıldığında yeni kurallar eski kural-
larla uyumsuz hale gelir. Dolayısıyla yeni kuralları uygulayan bir node, eski 
kuralları uygulayan bir node’la iletişim kurmaya çalışırsa bunu başaramaz. 
Sonuçta blockchain ikiye ayrılır – bir taraf eski yazılımı kullanmaya devam 
eder, diğer taraf yeni kuralları uygulamaya koyar. 

Hard fork’tan sonra iki farklı protokolü paralel şekilde kullanan iki farklı 
ağ ortaya çıkar. Fork yapılırken, blockchainlerin platforma özel birimlerinin 
bakiyeleri eski ağdan kopyalanır. Yani fork sırasında eski zincirde bakiyeniz 
varsa, yeni zincirde de bakiye sahibi olursunuz.  

Konu hakkında daha fazla bilgi için Hard fork’lar ve Soft Fork’lar makale-
mize göz atabilirsiniz. 

3. BÖLÜM
BLOCKCHAIN NE İÇİN KULLANILIR?
Blockchain teknolojisi birçok farklı kullanım alanına hizmet edebilir. Aşa-
ğıda bunların bazılarından bahsedeceğiz.  

Tedarik zinciri için blockchain 
Etkin tedarik zincirleri başarılı birçok şirketin merkezinde yer alır ve em-
tiaların tedarikçiden tüketiciye ulaşana kadar idaresini içerir. Bir sektörde 
birden fazla paydaşın koordine edilmesinin zor olduğu bilinmektedir. Fakat 
blockchain teknolojisi birçok sektörün daha şeffaf olmasını sağlayabilir. 
Değiştirilemez bir veritabanının çevresinde dönen karşılıklı çalışabilir bir 
tedarik zinciri ekosistemi birçok sektörün daha güvenilir ve sağlam hale 
gelmek için ihtiyaç duyduğu şeydir. 

Konu hakkında daha fazla bilgi için Blockchain Kullanım Alanları: Tedarik 
Zinciri makalemizi okuyabilirsiniz. 

Blockchain ve oyun sektörü 
Oyun sektörü dünyanın en büyük eğlence sektörlerinden biri haline gelmiş-
tir ve blockchain teknolojisinden önemli faydalar sağlayabilir. Oyun sever-
ler çoğu zaman oyun geliştiricilerin kararlarına bağlı kalmak zorundadır. 
Çevrimiçi oyunların çoğunda oyuncular geliştiricilerin sunucu kapasitele-
rine göre hareket etmek ve sürekli değişen oyun kurallarını takip etmek 

durumundadır. Bu bağlamda blockchain, çevrimiçi oyunların mülkiyetini, 
yönetimini ve idaresini merkeziyetsiz hale getirmeye yardımcı olabilir. 
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Fakat yaşanan en büyük sorunlardan biri muhtemelen, oyun item’ları oyun-
ların dışında var olamayacağı için gerçek mülkiyet ve ikincil piyasa şansının 
ortadan kalkmasıdır. Blockchain temelli bir yaklaşım seçildiğinde oyunlar 
uzun vadede daha sürdürülebilir hale gelebilir ve kripto koleksiyonlukları 
olarak çıkarılan oyun içi item’lar gerçek dünyada değer taşıyabilir. 

Konu hakkında daha fazla bilgi için Blockchain Kullanım Alanları: Oyun 
makalemizi okuyabilirsiniz. 

Sağlık hizmetleri için blockchain 
Tıbbi kayıtların güvenilir şekilde saklanması tüm sağlık hizmeti sistemle-
ri için çok önemlidir ve merkezi sunucuların kullanılması hassas bilgileri 
açık bir konuma yerleştirir. Blockchain teknolojisi, şeffaflığı ve güvenliği 
sayesinde tıbbi kayıtların saklanması için ideal bir platformdur. 

Kayıtlarının blockchain üzerinde kriptografik olarak güvene alınması sa-
yesinde hastalar gizliliklerini korurken tıbbi bilgilerini istedikleri herhangi 
bir sağlık kuruluşuyla da paylaşabilirler. Farklı bölümlerden oluşan mevcut 
sağlık sistemini kullanan tüm katılımcılar güvenli, küresel bir veritabanına 
dahil edilirse bilgi akışı çok daha hızlı bir şekilde yapılabilir. 

Konu hakkında daha fazla bilgi için Blockchain Kullanım Alanları: Sağlık 
Hizmetleri makalemizi okuyabilirsiniz. 

Döviz havalesi için blockchain 
Geleneksel bankacılıkta uluslararası para gönderimi oldukça uğraştırıcıdır. 
Büyük oranda aracılardan oluşan karışık ağ nedeniyle, işlem ücretleri ve 
ödeme süreleri geleneksel bankacılığı hem pahalı hem de acil işlemler için 
güvenilmez hale getirir. 

Kripto paralar ve blockchainler bu aracılardan oluşan ekosistemi ortadan 
kaldırır ve dünyanın her yerine ucuz ve hızlı transferleri mümkün kılabilir. 
Blockchainler bazı artı yönleri karşılığından performanstan ödün veriyor 
olsa da ucuz ve neredeyse anında işlemlere imkan tanımak amacıyla bu 
teknolojiden faydalanan çeşitli projeler mevcuttur. 

Konu hakkında daha fazla bilgi için Blockchain Kullanım Alanları: Döviz 
Havalesi makalemizi okuyabilirsiniz. 

Blockchain ve dijital kimlik 
Kimlik bilgilerinin internet üzerinde güvenle yönetilebilmesine yönelik hızlı 
bir çözüme ihtiyaç büyüktür. Çok büyük miktarlarda kişisel veri, bilgimiz ya 
da onayımız olmadan merkezi sunucularda tutulmakta ve makine öğren-
mesi algoritmalarıyla analiz edilmektedir.   

Blockchain teknolojisi kullanıcıların kendi verilerinin mülkiyetini kendi 
elinde tutmasına ve ihtiyaç halinde üçüncü partilerle kendi seçtikleri veri-
leri paylaşmasına imkan tanır. Bu tür bir kriptografik sihir gizlilikten ödün 
vermeden daha sorunsuz bir çevrimiçi deneyimi mümkün kılar. 

Konu hakkında daha fazla bilgi için Blockchain Kullanım Alanları: Dijital 
Kimlik makalemizi okuyabilirsiniz. 

Blockchain ve Nesnelerin İnterneti (IoT) 
İnternete bağlanan fiziksel cihazların sayısı çok fazladır ve bu sayı gitgide 
artış göstermektedir. Bazı kişiler bu cihazlar arasındaki iletişimin ve ortak-
laşa çalışmanın blockchain teknolojisi ile güçlenebileceğini düşünür. Oto-
matikleştirilmiş makineler arası (M2M) mikro ödemeler, güvenli ve yüksek 
verimli veritabanı çözümlerine dayanan yeni bir ekonomi oluşturabilir. 

Konu hakkında daha fazla bilgi için Blockchain Kullanım Alanları: Nesne-
lerin İnterneti (IoT) makalemizi okuyabilirsiniz.

Yönetim için blockchain 
Dağıtılmış ağlar, kendi regülasyon formlarını bilgisayar kodları şeklinde 
belirleyebilir ve uygulamaya koyabilir. Blockchain teknolojisinin yerel, ulu-
sal ve hatta uluslararası seviyede çeşitli idari süreçlere ihtiyacı ortadan 
kaldırması ihtimali şaşırtıcı değildir.  

Dahası, şu anda açık kaynaklı geliştirme çevrelerinin karşı karşıya olduğu 
en büyük sorunlardan biri olan fonlamanın dağıtılması için güvenilir bir 
mekanizmanın bulunmaması durumuna çözüm getirebilir. Blockchainle yö-
netim, tüm katılımcıların karar verme süreçlerine dahil olabilmesini sağlar 
ve hangi politikaların uygulandığını şeffaf bir şekilde ortaya koyar. 

Konu hakkında daha fazla bilgi için Blockchain Kullanım Alanları: Yönetim 
makalemizi okuyabilirsiniz. 

Hayır kuruluşları için blockchain 
Hayır kuruluşlarının çalışmaları, fon kabul etmeye yönelik kısıtlamalar 
nedeniyle sıklıkla sekteye uğrar. Daha da kötüsü, bağışlanan fonların en 
son nereye ulaştığını takip etmek zor olabilir. Bu durum da birçok kişiyi bu 
organizasyonları desteklemekten alıkoyabilir. 

”Kripto hayırseverliği” bu sorunları aşmak için blockchain teknolojisin-
den faydalanır. Bu yeni gelişmekte olan alan, teknolojinin kendine has 
özelliklerinin kullanımı sayesinde daha fazla şeffaflık ve küresel katılım 
sağlamanın yanı sıra masrafları azaltarak hayır kurumlarının etkisini en 
üst seviyeye çıkarmayı amaçlar. Bu organizasyonlardan biri de Blockchain 
Charity Vakfıdır. 

Konu hakkında daha fazla bilgi için Blockchain Kullanım Alanları: Hayır 
İşleri makalemizi okuyabilirsiniz. 

Spekülasyon için blockchain 
Blockchain teknolojisinin en popüler kullanım alanlarından biri şüphesiz 
spekülasyondur. Borsalar arası sorunsuz transferler, emanete dayalı olma-
yan alım satım çözümleri ve türev ürünlerin büyüyen ekosistemi blockcha-
in teknolojisini her türden spekülatör için ideal bir oyun alanı haline getirir. 

Blockchain kendine has özellikleri nedeniyle böylesi hızlı gelişen bir varlık 
sınıfında katılımcı olma riskini almak isteyen kişiler için çok iyi bir araçtır. 
Bazıları, teknolojinin ve buna yönelik yasal düzenlemelerin olgunlaşmasıy-
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la küresel spekülatif piyasaların tamamının blockchain üzerin-
de tokenlaşabileceğini bile düşünür. 

Konu hakkında daha fazla bilgi için Blockchain Kullanım Alan-
ları: Tahmin Piyasaları makalemizi okuyabilirsiniz. 

Blockchain ile topluluk fonlaması 
Çevrimiçi topluluk fonlaması platformları yaklaşık on yıldır eş-
ler arası ekonominin temellerini oluşturmaktadır. Bu web site-
lerinin başarısı, topluluk fonlaması destekli ürün geliştirmeye 
yönelik gerçek bir ilginin olduğunu gösterir. Fakat bu plat-
formlar fonların emanetçisi gibi hareket ettikleri için toplanan 
fonların önemli bir kısmını işlem ücreti olarak alabilmektedir. 
Buna ek olarak platformlar, farklı kullanıcılar arasındaki an-
laşmalara zemin oluşturmak için farklı kurallar uygulayabilir. 

Blockchain teknolojisi ve daha özelinde akıllı kontratlar, an-
laşma şartlarının bilgisayar kodlarıyla belirlendiği daha güven-
li ve otomatikleştirilmiş topluluk fonlamalarını mümkün hale 
getirebilir.  

Blockchain kullanımıyla topluluk fonlaması yapmanın bir diğer 
uygulaması da İlk Coin Arzları (ICO’lar) ve İlk Borsa Arzları-
dır (IEO’lar). Bunun gibi token satışlarında yatırımcılar ağın 
gelecekte başarılı olacağı ve yatırımları üzerinden getiri elde 
edecekleri inancıyla fon yatırır. 

Blockchain ve dağıtılmış dosya sistemleri 
Dosya depolamasını internet üzerinde dağıtmak geleneksel 
merkezi alternatiflere kıyasla birçok fayda sunar. Bulut üze-
rinde saklanan verinin büyük bölümü, saldırılara ve veri kayıp-
larına daha fazla açık olma eğilimindeki merkezi sunuculara 
ve hizmet sağlayıcılara bağlıdır. Bazı durumlarda kullanıcılar 
merkezi sunuculardan gelen sansür nedeniyle erişim sorunla-
rıyla karşı karşıya kalabilir. 

Kullanıcı açısından blockchain dosya depolaması diğer bulut 
depolama çözümleriyle aynı şekilde çalışır – dosyaları yükle-
yebilir, depolayabilir ve onlara erişebilirsiniz. Fakat arka plan-
da gerçekleşenler oldukça farklıdır. 

Bir dosyayı blockchain depolamasına yüklediğinizde dosya 
dağıtılır ve birkaç node tarafından kopyalanır. Bazı durumlar-
da her node dosyanın farklı bir bölümünü depolar. Node’ların 
kısmi veriyle yapabilecekleri çok sınırlıdır fakat siz daha sonra 
node’ların kendi ellerindeki bölümü paylaşmasını isteyebilir ve 
dosyanın tamamına ulaşmak için bunları bir araya getirebilir-
siniz. 

Depolama alanı, kendi depolama alanını ve bant genişliğini 
ağla paylaşan kullanıcılardan gelir. Genellikle bu katılımcılar 
bu kaynakları paylaşmaları için ekonomik olarak teşvik edilir 
ve kurallara uymazlarsa ya da dosyaları saklama ve sunma ko-
nusunda başarısız olurlarsa cezalandırılırlar. 

Bu tip bir ağı Bitcoin’e benzer bir ağ olarak değerlendirebilir-
siniz. Fakat bu durumda ağın ana amacı maddi değere yönelik 
transferi desteklemek yerine sansüre dayanıklı, merkeziyetsiz 
dosya depolamayı mümkün kılmaktır. 

InterPlanetary File System (IPFS) gibi diğer açık kaynaklı 
protokoller bu yeni, daha kalıcı ve dağıtılmış Web için yolu 
halihazırda açmaktadır. IPFS bir protokol ve eşler arası ağ olsa 
da tam olarak bir blockchain değildir. Fakat güvenliği ve ve-
rimi artırmak için blockchain teknolojisinin bazı prensiplerini 
uygular. 

Topkaç, 1954 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlkokul mezunu 
olan Topkaç’ın asıl mesleği simit ustalığıydı. Aslında genç-
lik yıllarından beri astronomiye meraklı olan Topkaç’ın cid-
di çalışmalarına başlaması 1991 yılında ayın hareketlerini 
dürbünle gözlemlemeye başlamasıyla oldu. Astronomiyle 
ilgilenmeye başlamasını “1991 yılında evin avlusunda otu-
ruyordum, akşam saatleriydi. Ay görünmeye başladı. Ken-
di kendime düşünüp, ‘Bu kadar zaman soyut kavramları 
düşündükten sonra ayın eksen dönüş hareketini bulabilir 
miyim?’ şeklinde açıkladı. Topkaç, ilk teleskobunu 1992 yı-
lında İstanbul’da 2500 dolara satın aldı. 1992 yılında Ayın 
bir aylık seyir açısını elde eden Topkaç, ayın yay şeklinde 
hareket ettiğini gözlemlemiştir. NASA’nın adresini turist-
lerden alan Topkaç, çalışmalarını NASA ve TÜBİTAK Ulusal 
Gözlem Evi göndermiştir. Özellikle de 140journes YouTube 
kanalında yayınlanan “Profil: Diyarbakır’da bir astronom” 
isimli videoyla ülke genelinde tanınan ve sevilen bir isim 
olan Abdülkadir Topkaç, 1992 yılında NASA’ya Ay’ın Dünya 
çevresindeki hareketinin dairesel olmadığını söyleyen bir 
mektup göndermiş ve literatürün değişmesini sağlamıştı.

Ancak 1992 yılında satın aldığı teleskop Sovyetler Birliği’n-
den kalmaydı. Bu teleskop, 2015-2016 yıllarında Sur ilçe-
sinde yaşanan olaylarda tahrip oldu. Bunun üzerine sosyal 
medyada düzenlenen bir yardım kampanyası sonucunda 
Topkaç’a 16 bin liralık bir teleskop alınmıştır.

Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde kanser tedavi gö-
ren Topkaç, 21 Şubat 2021 tarihinde aramızdan ayrıldı ve 
cenazesi Diyarbakır’da toprağa verildi.

Kaynaklar:

Hayatlar | Diyarbakırlı Astronom: 
Abdülkadir Topkaç | TRT Belgesel
https://tr.wikipedia.org
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Pandemiyi yaşadığımız bu zorlu süreçte azımsanmayacak derecede bir 
uyuz salgını da olduğunu biliyor muydunuz? Birçok meslektaşım son dö-
nemlerde artan uyuz vakalarının farkına varmış durumda. Uyuz salgını, 
Covid19 salgını ile birlikte meslek hayatıma oldukça farklı bir tecrübe 
katmıştır.
Dünya tarihinin hemen her döneminde yaşanan savaşlar sonucu salgın 
hastalıklar ortaya çıkmış; bu salgınlar farklı toplumsal grupları etkile-
miştir. 21. yüzyıl pandemisinin “gölgesinde” kalmış bu uyuz salgını, belki 
de en çok Ortadoğu’daki savaşların sonucu olarak sağlıksız yaşam koşul-
larına maruz kalan göçmenleri etkilemiştir.
Salgınla birlikte stoklarda tükenen antiparazit ilaçlar, bizlere majistral 
reçetelerin önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Sizlere bu süreçte uyuz 
tedavisi için sıkça yaptığım kükürt ve katran içeren majistral dünyamızda 
“wilkinson pomad “ olarak bilinen bir preparat örneğini hatırlatacağım.
Rp.
           Huıl de Cade k 
           Soufre Precipite 2k
           Lanolin  3k
           Vazelin  4k
Huıl de Cade: Türkçe ardıç katranı olarak bilinen hammadde ardıç ağa-
cının gövdesinden elde edilir. Bileşiminde uçucu yağlar ve fenol türevleri 
bulunur. Rengi koyu kahverengi, tadı acı, keskin kokulu, az akışkan bir sıvı-
dır. Antiseptik özelliğinden dolayı egzema, psöriazis ve seberoik dermatit 
preparatlarında kullanılır.
Soufre Precipite: Türkçe çöktürülmüş kükürttür. Çöktürülmüş kükürt sa-
rımsı beyaz renkte, ince, kristalize, hafif kokulu bir tozdur. Pratik olarak 
su, alkol ve eterde çözünmez. Zeytinyağında az çözünür. Kükürt keratoli-
tik, hafif antiseptik, hafif antifungal ve antiparazit etkilidir. Kaşıntı ve uyuz 
tedavisinde sıklıkla kullanılır.
Lanolin:  Açık sarı renkte ve merhem kıvamındadır. Koyun yününden elde 
edilir. Kıvam arttırıcı olarak kullanılan  hidrokarbon yapısında bir sıvağdır.
Vazelin: Yarı katı doymuş hidrokarbonların saflaştırılmış karışımıdır. Pre-
paratlarda sıvağ olarak kullanılır.

Hazırlanışı: Sıcak su banyosunda vazelin lanolin karışımı homojen yapı 
elde edilene kadar karıştırılır. Daha sonra bu karışıma ardıç katranı ek-
lenerek homojen yapı elde edilene kadar tekrar karıştırılır. Bu karışım, 
havana alınmış toz halindeki çöktürülmüş kükürt üzerine ilave edilerek 
homojenlik sağlanana dek karıştırılır. Uygun pomat kutusuna eklenerek 
işlem sonlandırılır.
Etiket: Kırmızı
Kullanım: Haricen kullanılır. Üç gün üst üste boyundan aşağı sürülür. 
Dördüncü gün banyo yapılır. Kullanılan elbiselerin sıcak suyla yıkanması 
önerilir.

KAYNAKLAR: 
1- Prof.Dr. Kasım Cemal GÜVEN, Tıbbi Formüller İlaç Ansiklopedisi,Nobel Tıp Kitapev-
leri,İstanbul,2020
2- Ankara Eczacı Odası, Majistral Rehberi, Ankara, 2019 
3- RxMediapharma2021                         

WİLKİNSON POMAD

Ecz. Barış MENEKŞE
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CLÉO BEŞTEN YEDİYE  
Agnes Varda’nın senaryosunu yazıp yönettiği 1962 Fransa- İtalya ortak 
yapımı, büyük bir bölümü siyah beyaz çekilmiş olan kesitsel biyografik 
filmdir. Bu filmde Fransız şarkıcı Corinne Marchand’in (Cléo) kanser 
şüphesi ile verdiği biyopsi sonucunu beklerken geçen iki saatin gerçek 
zamanlı hikayesini anlatmaktadır. Şımarık ve batıl inançları etrafında 
yaşıyormuş gibi görünen ama aslında varlığı ve yalnızlığı için gerçeklik 
arayan bir kadın öyküsü.

Cléo kendi tanımıyla hep şımartılmış ama sevilmemiş, ünlü bir şarkı-
cıdır. Güzel şarkıcının fal baktırmasıyla başlayan filmin sadece bu kıs-
mı renkli çekilmiştir. Filmin devamı siyah beyazdır. Bunu başkalarının 
hayatına dışardan bakıldığında her ne kadar renkli görünse de o hayatı 
yaşan için durumun pek de öyle olmadığı şeklinde bir gönderme olarak 
algılayabiliriz. 

Agnes Varda bu filminde varoluşçuluk felsefesini sıklıkla ele aldığı sah-
nelere yer vermiştir. Ölümlü insanın umutsuzluk ve çaresizliği ile daha 
anlamlı bir hayatı arayışı Cléo’nun hayatındaki bu iki saatlik kesite sığ-
dırmıştır. 

Filmin büyük kısmı Paris sokaklarında geçmektedir. Doksan dakika 
boyunca dönemin Paris sokaklarında gezintiye çıkıp güzel bir film iz-
lemek isterseniz Cléo Beşten Yediye güzel bir seçenek. Şimdiden iyi 
seyirler diliyorum. 

“Yeni Dalga akımının büyükannesi”

AGNES VARDA
Agnes Varda: 30 Mayıs 1928 Belçika doğumlu; baba-
sı Fransız annesi, Yunan olan kadın film ve belgesel 
yönetmeni. Film ve belgesellerinin yanında fotoğrafçı 
kimliğiyle de anılan Varda Fransız “Yeni Dalga” akımı-
nın önemli isimleri arasında yer alır. Sayısız film, bel-
gesel ve kısa metrajda imzası bulunan ünlü yönetmen 
Yeni Dalga akımının büyükannesi olarak anılır. Bu ün-
vanı için “Aslında ben yeni dalgadan çok önce daha 
1954’te la poine courte adlı ilk filmimi tam bir özgür-
lük ve parasızlık içinde gerçekleştirmiştim. Onun için 
bana verilmiş olan bu ünvanı hak etmiş sayılırım.” 
şeklinde konuşmuştur. 29 Mart 2019’da hayatını kay-
beden Agnes Varda Fransa’daki feminist politikaları-
nın içinde de etkin olarak yer almıştır.

Ecz. Zeynep TOPRAK

OKUMA VE 
İZLEME 
ÖNERİLERİ

Agnes Varda bu filminde varoluş-
çuluk felsefesini sıklıkla ele aldığı 

sahnelere yer vermiştir. Ölümlü 
insanın umutsuzluk ve çaresizliği 
ile daha anlamlı bir hayatı arayışı 

Cléo’nun hayatındaki bu iki saatlik 
kesite sığdırmıştır. Filmin büyük 

kısmı Paris sokaklarında geç-
mektedir. Doksan dakika boyunca 

dönemin Paris sokaklarında gezin-
tiye çıkıp güzel bir film izlemek 

isterseniz Cléo Beşten Yediye 
güzel bir seçenek. Şimdiden iyi 

seyirler diliyorum.
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Son derece sıradan gündelik 
hayatları anlatıyor gibi görünen 

yazar; aslında kendi sosyal 
gelişimini yaşayan, yoktan 

var olan bir çöp ülkeyi anlatır. 
Çiçektepe kendi içinde cosmoz 

bir ülkedir. Karanlıkta kapalı 
bir mekana sığınma içgüdüsüne 

sahip insanoğlunun çerden 
çöpten de olsa inşa ettikleri 

evlerinden oluşan bir mahalle.

Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm (1983) kitabından sonra çıkardığı 
ikinci kitabı olan Berci Kristin Çöp Masalları; sosyal yapıya ironik 
ve eleştirel yaklaşan, toplumun tüm folklorik unsurlarıyla inceden 
dalga geçen, giriş gelişme ve sonuç bölümleri olmayan farklı karak-
terler üzerinden analizler barındıran, okuduktan sonra acı acı gü-
lümseten bir romanıdır. 

Berci Kristin Çöp Masalları istediklerini son derece sezdirimsel ve 
derinden, simgesel ögeleri zekice ve cömertçe kullanarak anlatabi-
len bir eser. Sade anlatım diline kontrast biçimde fantastik ögele-
rin kullanımı oldukça fazladır. Latife Tekin bu açıdan Gabriel Garcia 
Marquez’e oldukça benzemekte. Yalın dil ve fantastik ögeler bir-
birinden son derece farklı yazarların oldukça benzer bir özelliğini 
oluşturur. Hatta eser kendi içinde yaşanılan hikayeleri, efsaneleri ve 
takma isimleriyle Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık adlı kitabını andırır.

Son derece sıradan gündelik hayatları anlatıyor gibi görünen yazar; 
aslında kendi sosyal gelişimini yaşayan, yoktan var olan bir çöp ül-
keyi anlatır. Çiçektepe kendi içinde cosmoz bir ülkedir. Karanlıkta 
kapalı bir mekana sığınma içgüdüsüne sahip insanoğlunun çerden 
çöpten de olsa inşa ettikleri evlerinden oluşan bir mahalle. Yıkım 
makinalarına sığınma ve yerleşme içgüdüleriyle günlerce direnen 
ve sonunda çöpten de olsa yıkılan evlerinin kalıntılarından çevredeki 
fabrikaların tabak kırıklarından da olsa rüzgarda uçuveren çatılarıy-
la naylondan kapılarıyla evlerine yerleşir Çiçektepeliler.  

Son derece sağlıksız bir biçimde olsa da kendi kanunları, kendi ma-
nileri, türküleri, ermişlerine sahip bu çöp ülke zamanla sosyalleş-
meye, şehirleşmeye başlar. Çöp bayırları ve çöp evlerden oluşan bu 
ülkeye tüm dünyanın kuralı kapitalizm gelir. Çiçektepe kendi içinde 
minyatür bir Türkiye’dir aslında; Alevi meselesiyle, işçi mücadele-
siyle, yoksul zengin sınıf arasındaki devasa uçurumuyla, dayak yi-
yen ev hanımlarıyla, hem peşine düşülen hem hafif kadın damgası 
yiyen ağır işçileriyle, ölen alevi dedesinin blucin satmaya başlayan 
oğluyla… Çöplere tutunmuş hayatların Çiçektepe’ye dönüştürülen 
Savaştepe’si en sonunda jandarma ve bankanın da çöpten ülkelerine 
girişiyle sıradanlaşan, sosyalleşen belki de sosyalleştikçe yozlaşan 
bir ülkeye dönüşür. 

Sade ve akıcı bir dili olan Berci Kristin Çöp Masalları, modern dünya-
nın yetişkin masalları tadında yazılmış bir romandır. Latife Tekin ile 
tanışmak için güzel bir başlangıç olan Berci Kristin Çöp Masalları’nı 
en kısa sürede okumanız dileğiyle. Şimdiden iyi okumalar dilerim.

Latife Tekin

BERCİ KRİSTİN ÇÖP MASALLARI
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YAPILIŞI: Tüm malzemeleri küp küp doğrayın. Tencereye iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ 
koyun. Malzemeleri yağda bir iki dakika kadar kavurun. Tuz ve karabiber ekleyin. Bir 
kaşık unu ilave edip bir iki dakika daha kavurun. Yaklaşık bir buçuk litre kaynatılmış su 
ekleyin. Çorba çok koyulaşırsa su ilave edebilirsiniz. Malzemeler yumuşadıktan sonra 
blender ile çekiniz. Malzemeleri çektikten sonra bir taşım daha kaynatınız. 

Sos tavasında yağ, nane ve pul biber kızartıp çorbanın üstüne dökebilirsiniz.

Hamur hazırlanışı: Hamurun mayalanması uzun süreceği için önce hamurumuzu hazır-
lamakla başlayalım. Derin bir kaba unu boşaltın. Maya, tuz ve sirkeyi ekleyiniz. Kontrollü 
olarak su ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurunuz. Ve hamurunuzu 
mayalanmaya bırakınız.

İç harcı hazırlanışı: 

Ispanakları sapları ile birlikte doğrayıp haşlayın. Patatesi haşlayın. Soğanı küp küp doğ-
rayıp yağda kızartmaya alın. Soğana salçaları ekleyip kavurmaya devam ediniz. Derin bir 
kaba peynir dâhil tüm malzemeleri alıp tuz ekleyin. 

Hamur mayalanınca hamuru 6 bezeye bölüp tek tek açın. Açtığınız bir kat hamuru te-
reyağı sürülmüş tepsinin dibine yayın. Daha sonra hamurun yüzeyine yoğurt zeytinyağı 
karışımını sürün. Sonra iç harcı hamura iyice yayınız. Daha sonra aynı şekilde hamuru 
serip yoğurt sürüp harcı yaymaya devam edin. En üste son hamuru da ekleyip yüzeyini 
yoğurt ile yumuşatın. Fırına atmadan önce dilimleyiniz. 180 derecede yarım saat kadar 
pişirmeye bırakınız. Üstü iyice kızarınca servise hazırdır demektir. 

Herkese merhaba, 
Partikül dergisine yemek 
tarifi yazmak güzel bir 
mutluluk olacak. Umarım 
sizin de severek hazırlayıp 
tadına doyacağınız bir tarif 
olur. Açıkçası kerevizin 
zor bir tadı olduğu düşü-
nülüyor ama bu çorbayı 
hazırladığım tüm konukla-
rım mutlaka ikinci kâseyi 
istemişlerdir. Sizin de 
yapınca severek içeceğiniz 
bir çorba olacağını düşü-
nüyorum. Böreğe gelecek 
olursak; hazırlanışı zor ve 
zahmetli olsa da tadına 
değeceğini düşünüyorum. 
Hamur ile yaptıktan sonra 
yufka ile börek yapmayı is-
temeyeceğiniz bir deneyim 
olacaktır. En azından bizim 
için öyle oldu. Şimdiden 
deneyeceklere afiyet 
olsun.

MALZEMELER

MALZEMELER

Bir adet orta boy kereviz, bir adet orta boy patates, bir adet havuç, bir adet 
orta boy soğan, bir küçük diş sarımsak, tuz, karabiber, bir yemek kaşığı un, 
isteğe bağlı et suyu

Bir kilogram ıspanak, bir orta boy patates, bir orta boy soğan, 200 gram lor pey-
niri (köy peyniri de kullanabilirsiniz), bir yemek kaşığı domates salçası, yarım 
yemek kaşığı biber salçası, üç yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş bir kâse yoğurt
Hamur malzemeleri: 
Beş su bardağı un, iki su bardağı su, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı sirke 
(elma sirkesi koktuğu için üzüm sirkesi tercihimdir), bir buçuk tatlı kaşığı kuru 
maya

KEREVİZ ÇORBASI

BOL MALZEMELİ ISPANAK BÖREĞİ

Medine Özmen ALİCİ



Yüzü olmayan bir palyaço, elleriyle olmayan yüzünü örtüyor ve ağlıyor. 
İçerden ağlıyor ve ölüyor. Zaman yüzünü eskitemez çünkü yüzü yok!
Yok yüzlü palyaçonun giysisi olması gerektiği gibi oysa, kabarık yakalar ve 
renk renk kareli tulumu.
Yüzüyorlar, saydam ve ılık suyun içinde, şiddetle. Yukarıdan görülüyor bedenleri yarım, 
belden aşağıları yok. Hızla kayıyorlar sıvının içinden, aşağıya vardıklarında kollarıyla 
tırmanıyorlar kesik bedenlerini yukarı çekerek adamlar...
Benle benim aramdaki farkı görebiliyor musun?
Ölüm, yaşayabilmek için sonsuzca kaçındığımız, 
ama sözcükleri yaşatabilmek için kucak açtığımız... Deniz tepiniyor.
Akıl hastanesinde gidişat üzerine sorgulamada, hastalardan biri: 
“Hepiniz bir gün buraya geleceksiniz, gelecek, geleceksiniz, gelecekler ’’ demiş.
Kafka insan vücudundaki karanlığı görmüştü yalnızca, ışığı, aydınlığı gözden kaçırmıştı.
Çöl rengi elbise giydim.
Beden kaç atom barındırıyorsa o kadar da anlam ve sembol taşır. 
Hücrelere çok önceden /her zaman/ zaten işlemiş, işlenmiş sözcük ve arzu.
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Pavor Nocturnus Ya Da Delikli Uykular

Nilgün Marmara resmi Ot Dergisinden alınmıştır.



11. Bölge DİYARBAKIR ECZACI ODASI
48

BASINDA 

DİYARBAKIR 

ECZACI ODASI






