




Eylül 2019 tarihinde devraldığımız Yönetim 
Kurulu görevinde 2 yılı arkamızda bıraktık. 
Zor bir iki yıldı. Pandemi ile başladık hala 
da etkilerini yaşamaya devam ediyoruz. Top-
lumsal birçok alanda şiddet, orman yangın-
ları, doğal afetler birbirini kovalayıp durdu 
bu iki yılda. Daha kötü ne olabilir ki dedikçe 
yeni kötüler kapıyı çalmaya başladı. 

Hiç umut yok mu? Elbette var! İnsanın oldu-
ğu her yerde umut ve iyileşme vardır. Hele ki 
bizim insanlık tarihi kadar eski olan mesle-
ğimizin penceresinden bakarsak, insanlığın 
iyileşmesinde umudun inşası için daha koy-
mamız gereken çok tuğla olduğunu görüyo-
ruz. Eylem halinde bir umut, dünyamızı, in-
sanları ve tüm canlıları iyiye götürecek olan 
şeydir. Biz eczacılar da bu yolculuğun çok 
önemli aktörleriyiz. 

Buradan bakınca meslek örgütlerimizin de 
önemini bir kez daha görüyoruz. Meslek 
örgütümüz ne kadar güçlü olursa mesleği-
mizin gelişmesine ve beraberinde insanlığın 
gelişmesine o kadar katkısı olacaktır. 

Bizler bu iki yılı bu pencereden gördük. Hem 
meslektaşlarımızın maddi manevi çıkarla-
rını hem mesleğimizin itibarını hem bölge, 
ülke ve dünyamızın sorunlarını bu geniş ba-
kış açısı ile ele aldık. İki yılda çok güzel şey-
ler başardık. Bunları dergimiz Partikül’le eş 
zamanlı çıkacak olan iki yıllık Faaliyet Rapo-
ru’muzun sayfalarında göreceksiniz.

İki yıl aynı zamanda yoğun bir emek ve me-
sai ile geçti. Komisyonlarımız aktif bir şekil-
de çalıştılar. TEB Komisyonlarında yer alan 
meslektaşlarımız gerek online gerek yüz 
yüze toplantılara katılarak önemli işler yap-
tılar. Hedeflediğimiz projelerin neredeyse 
tamamına yakınını hayata geçirdik. Emekle-
rini esirgemeyen, zaman ve enerji harcayan 
tüm meslektaşlarıma, oda çalışanlarına tek 
tek teşekkürü borç biliyorum. Hepinizin, he-
pimizin eline sağlık. 

Daha büyük hedeflerimiz var. Daha güzel 
projelerimiz var. İnsana dokunan, meslek-
taşlarımızla dayanışma ve samimiyet içinde 
yapmak istediğimiz daha çok şey var. Odamı-
zın yeni döneminin daha da gelişkin, daha 
geniş perspektifli olmasını canı gönülden 
diliyoruz. Bunun için heyecanımız, enerjimiz 
yerinde. Baki olan değerlerimiz ve yaptıkla-
rımızdır. 

Buradan dergimiz Partikül’ün çıkarılmasın-
da emeği geçen meslektaşlarımıza da bir 
kez daha teşekkür etmek istiyorum. İçeriği, 
çeşitliliği, tasarımıyla fark yaratan bir dergi 
çıkardık. En önemlisi de istikrarlı bir şekilde 
çıkardık. Emeği olan herkese tekrar teşek-
kür ediyorum. Bu sayı da önceki sayılar gibi 
renkli ve çeşitli konularla dolu… Ağız tadıyla 
okumanızı dilerim. 

Selam ve sevgilerimle…

Değerli Meslektaşlarım, 

Büyük insanlığın toprağında gölge yok
sokağında fener
penceresinde cam
ama umudu var büyük insanlığın
umutsuz yaşanmıyor. / Nazım Hikmet

Ecz. Mahmut SERT
Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı
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Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Etkili Yasalarla 
Mümkündür

Son dönemde basına yansıyan haberlerde sağlıkta şiddetin arttı-
ğını görüyoruz. Sağlık çalışanları bir yandan pandemi ile bir yan-
dan aşı karşıtlığı/kararsızlığı ile mücadele ederken bir yandan 
da kendi yaşamlarını savunmaya çalışıyor. Çünkü cezasızlık bir-
çok kişiye cesaret veriyor. Bu cesaret de biz sağlık çalışanlarının 
sürekli şiddete maruz kalmasına neden oluyor. Sağlık ve şiddet 
kavramlarının yan yana gelmesi kabul edilebilir bir durum değil-
dir. Sağlık çalışanları hayat kurtarmak istiyorlar, her zaman ifade 
ettiğimiz gibi yaşatmak için yaşamak istiyorlar.

Var olan tablo ve bu tablonun gün geçtikçe vahametinin artması 
ise sağlıkta şiddete karşı mücadelede mevcut yasaların ve uy-
gulamaların yetersiz kaldığını gözler önüne sermektedir. Şiddet 
hem toplumsal barışımıza zarar verir hem de kamu hizmetle-
rinin aksamasına neden olur. Can güvenliği endişesi ile nitelikli 
sağlık hizmeti vermenin mümkün olmadığını bir kez daha ha-
tırlatmak isteriz. Son dönemde ülkenin her alanında içerisinde 
bulunduğu şiddet sarmalından bir an önce kurtulmalıyız. Sağlı-
ğın salt bedenen iyi olma hali değil; bedenen ve ruhen iyi olma 
hali olduğunu tüm kamuoyunun bilmesi gerekir. Bu tür olayların 
meydana gelmemesi için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Tüm 
sağlık camiasına dayanışma duygularımızla geçmiş olsun dilek-
lerimizi iletiyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ  | DİYARBAKIR ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU

CEZASIZLIK CESARET VERİYOR

SAĞLIK ve ŞİDDET
YAN YANA 
GELEMEZ
Şiddet hem toplumsal barışımıza zarar verir hem de kamu hizmet-
lerinin aksamasına neden olur. Can güvenliği endişesi ile nitelikli 
sağlık hizmeti vermenin mümkün olmadığını bir kez daha hatırlat-
mak isteriz.
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Ecz. Azize TULAN

11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası’nın 2019-2021 yö-
netim döneminin son sayısıyla karşınıza çıkmaktayız. 
Partikül dergisiyle bir buçuk yılı aşkın süredir sizlerle 
buluşmaktayız. Geçtiğimiz zaman dilimine dünya sah-
nesinden baktığımızda, afetlerin birer felaket deneyimi-
ne dönüştüğüne tanıklık ettiğimizi söyleyebiliriz. Gerek 
Covid-19 pandemisi gerek bu süre zarfında yaşanan do-
ğal afetler gerekse ekonomideki kötü tablo içinde kalan-
lar olarak yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz. Gelecek 
günler neler gösterecek bilmiyoruz lakin “umudumuzu” 
muhafazaya etmeye ve yeniden üretmeye ihtiyacımız 
var. Bizler Partikül dergisi olarak umuda yönelik çaba-
larınızda ve inancınızda sizlerin yanınızda olduğumuzun 
altını çizmek isteriz.

Belirtmek isterim ki Partikül dergisi içinde yürüttüğüm 
faaliyetler benim için oldukça kıymetli öğelerdir. Zira 
ilk editörlük deneyimimi Partikül isimli derginin bana 
sunduğu olanaklar içinde yürütmeye çalıştım. Bu yolda 
eksiklerim de oldu. Lakin sizlerden gelen geri dönüş-
ler sayesinde eksiklerimi gidermeye yönelik çabalarım-
la karşınıza kendini yenileyen ve de geliştiren Partikül 

dergisiyle çıkmaya çalıştım. Aynı tutumu Partikül der-
sinin yayın ve basım ekibi de sergiledi. Bu çabadan ve 
de harcadıkları mesaiden ötürü Partikül dergisinin ya-
yın kurulu üyelerine, yayın danışmanı Ecz. Yusuf Kürk-
çüoğlu’na, Grafik Tasarımcı Sevinç Adıyaman’a kısacası 
çalışma arkadaşlarıma en içten duygularımla teşekkür 
ederim. Aynı zamanda yazılarıyla bizlere destek olan 
bütün yazarlarımıza ve bu süreçte öneri ve eleştirile-
riyle bizlere yol gösteren bütün meslektaşlarıma da 
çok teşekkür ederim. 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Oda-
sı’nın yönetiminde yer alan herkese, bölge eczacı odası 
çalışanlarına ve son olarak da bizlere her türlü desteği 
sağlayan Berko İlaç Yönetim Kurulu başkanı sevgili Ecz. 
Berat Beran’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Malumunuz önümüzdeki günlerde bölge eczacı oda-
mızda seçim gerçekleşecek, buradan seçimlere katılan 
herkese Partikül dergisi olarak başarılar diliyoruz. De-
mokratik, adil ve şeffaf bir seçim olması dileklerimizle. 

Anlayış, diyalog, dayanışma ve 
dostluk temennilerimle

Sağlıcakla kalın.

Herkese Merhabalar,

“Yeniden…
Yeniden başlamalı, yeniden anlamalı, yeniden dinlemeli o yiten türküleri
Dağılır gider kara bir bulut dokununca bir dost eli…”
Hüsnü Arkan, Yeniden Başlamalı
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Türk Eczacıları Birliği 42. Dönem 2. Bölgelerarası Top-
lantı, 1-2 Temmuz 2021 tarihlerinde Ankara’da ger-
çekleştirildi. Toplantıya; Türk Eczacıları Birliği Merkez 
Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Yüksek Haysiyet 
Divanı Üyeleri, Türk Eczacıları Birliği’nin geçmiş dö-
nem yöneticileri, Bölge Eczacı Odalarının Başkan, Yö-
netici ve Delegeleri, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği 
Başkan ve Yöneticileri, Birim Eczacı Kooperatiflerinin 
Başkan ve Yöneticileri katılım sağladı. Toplantıya Di-
yarbakır Eczacı Odası adına Yönetim Kurulu olarak ka-
tılım sağladık.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Eczacı Odası 
Başkanı Uzm. Ecz. Taner Ercanlı, konuşmasında “Biz-
ler, hem mesleğimizin tarihsel önemi hem de meslek 
örgütümüzün gücü nedeniyle sağlık sektörünün mi-
henk taşlarından biriyiz. Daha büyük düşünerek, kalı-
cı ve uzun vadeli çözüm yöntemlerini hayata geçirme 
hedefinde olmalıyız. Mesleğimizin de meslek örgütü-
müzün de asıl ihtiyacı ve bizlerden beklentisi budur. ” 
sözlerine yer verdi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, 
pandemide toplum eczanelerinin öneminin anlaşıldı-
ğına dikkat çekerek: “Toplum eczaneleri, hastalar ve 
sağlık sistemleri için değerini kanıtlamıştır ve bu kat-
kıyı, toplumdaki diğer sağlık meslekleri ve sağlayıcıları 
ile sürdürülebilir iş birliği modellerinin bir parçası ola-
rak daha da genişletmeye hazırdır” ifadelerini kullandı. 
Çolak, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bizler bü-
yük bir olgunluk ve karşılıklı anlayışla, bu gündemleri 
tartışmaya, bazı konularda fikir ayrılıklarımızı devam 
ettirmeye ama bazılarında da uzlaşmaya ve buradan 
çıktığımızda da yine hep birlikte yol almaya, mesleği-
mizi ileriye taşıma çabamıza devam edeceğiz. Birlikle 
kazanacağız”

Toplantının kapanış konuşmasını Türk Eczacıları Bir-
liği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak gerçekleştirdi. Çolak, 
konuşmasında “Siyasi görüşümüz, dünyaya bakışımız 
farklı olsa da, Türk eczacıları olarak hakikatin yanında 
birlik olacağız. Çünkü biz birlikle kazandık. Birlikle ka-
zanıyoruz. Ve birlikle kazanacağız” sözlerine yer verdi.

25-27 Haziran 2021 tarihlerinde Ankara Eczacı Oda-
sının ev sahipliğinde, kamuda görev yapan meslektaş-
larımızın yaşadığı sorunların değerlendirildiği, çözüm 
önerilerinin konuşulduğu ve taleplerinin ortaya kondu-
ğu Kamu Eczacıları Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay’ın açış konuşmasını Ankara Eczacı Odası Baş-
kanı Ecz. Taner Ercanlı yaptı. Sonrasında Türk Eczacı-
ları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve aynı zaman-
da kamu eczacısı olan Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Mahmut Sert konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Kamu Eczacıları Nasıl Anlatılır/Anlaşılır isimli panel-
de kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunları ta-
nımlandı. Çalıştayın ikinci gününde, ilk oturumda TEB 
Kamu Eczacıları Hakkında Yapılan Çalışmalar konusu-
nu Uzm. Ecz. Enver Kağan Atikeler, Kamu Eczacılığında 
Özlük Hakları konusunu Av. Selda Akyazan anlattı. Bi-
rinci oturum sonrasında Grup Çalışmaları’na geçildi. 
Sonrasında sorunlar, beklenti ve çözüm önerilerini 
içeren raporların sunulmasıyla Kamu Eczacıları Çalış-
tay’ı sona erdi. 

TEB 
42. DÖNEM
BÖLGELERARASI 
TOPLANTIYA
KATILDIK

KAMU ECZACILARI
ÇALIŞTAYINA KATILDIK
Ankara Eczacı Odası’nın düzenlediği Kamu Eczacıları 
Çalıştayı’na, aynı zamanda kamu eczacısı olan oda baş-
kanımız Ecz. Mahmut Sert, konuşmacı olarak katıldı.
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ECZACI 
KADINLAR 

BURADA 
ve HER
YERDE 

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Endeksi’ne göre Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde 
156 ülke arasında 130’uncu sırada yer alıyor. 
Cinsiyet eşitsizliğinin istihdamdan eğitime, 
haklardan temsile pek çok alanda yansıma-
ları söz konusu. Nitekim kadınlar, ülkemizde 
hemen her alanda erkeklere oranla daha az 
görünür. Mesleğimizi icra edenlerin yüzde 
57’sini oluşturduğu halde, yönetimde kadın 
olmaması aynı görünürlük sorununun bizler 
için de geçerli olduğunu gösteriyor. Bu ne-
denle, bizler Kadın Eczacılar Çalışma Grubu 
ile kadın temsilinin meslek örgütümüzde ka-
lıcılaşması ve süreklileşmesi için çalışıyoruz. 

8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü Programı 
dahilinde, bu konuyla ilgili yaptığımız pek çok 
çalışmanın yanı sıra, dört grup halinde bir 
atölye çalışması yürüttük. Aşağıda yer alan 
deklarasyon metni, Kadın Eczacılar Çalışma 
Grubu’nun ve bu atölye çalışmasına katılan 
100’e yakın meslektaşımızın ortak görüşle-
ridir. 

Dört grup halinde yaptığımız çalışmalar şu 
şekildedir: 

Önce sorunu tanımladık:  

1- Kadınlar neden yönetimlere 
girmiyor? 

Kadın eczacıların yönetimlere aday olmadık-
ları doğru. Ancak bu basitçe kadınların ken-
di sorunları olarak görülemez. Ev içi emek, 
bakım emeği yükü, yeniden üretim emeğinin 
cinsiyetler arasında eşitsiz dağılımı, toplum-
sal cinsiyet kodlarıyla yetiştirilmenin yönetim 
kademelerinde yer almanın hayal edilmesi 
ve buna dair motivasyon dinamiklerinin dev-
re dışı kalmasında önemli bir neden olması, 
rol modellerin sayısının oldukça az olması, 
kurumların işleyiş mekanizmalarının ataerkil 
yapıda olması (seyahat engeli, akşam yemeği 
toplantıları gibi) pek çok nedenle kadınlar yö-
netimlere girmiyor. 

ŞİMDİ SORUYORUZ: Bu konuyu bireyselleşti-
rip, kadınlar kendileri yönetime girmek iste-
miyor demek; bizim sorumluluğumuzu azaltır 
mı? Nedenler bunlarsa, daha kökten müda-
haleleri hep beraber yapmamız gerekmez mi? 

Ecz. Azize Tulan

11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası

Tüm kadın eczacılar, bizler hepimiz kendi 
alanlarında liderlik deneyimine sahip insan-
larız. Meslek örgütünün tüm aşamalarında, 
yöneticilik için vitrin ya da dolgu malzeme-
si olarak görülmeyi reddediyoruz. Bizler, 
doğuştan kazanılmayan / yaparak öğrenilen 
yöneticilik yeteneğinin gelişmesi için, eşit 
deneyim fırsatları istiyoruz. 
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Bizler, bu kökten müdahale noktasında üzerimize düşeni 
yapmaya başladık. Aynı duyarlılığı tüm yapımızdan bekli-
yoruz. 

2- Kadınlar sadece yönetime girmek istemiyor 
demek de yetmez, bazen de kadınlar yönetimle-
re aday dahi olamıyor. 

Çünkü çoğunlukla yönetimler, erkekler arasında kulüpler 
tarafından şekillendiriliyor. Erkekler iktidarlarını hem-
cinsleriyle daha kolay paylaşıyor, bunun da arkasında güç 
ilişkileri ve pazarlıklar var. Bununla birlikte, maalesef 
çoğu yapıda erkekler, kurumların organizasyon ve işleme 
mekanizmalarının (kamusal alanın) eşitlikçi politikalarla 
yeniden düzenlemesine dair derin kaygılar taşımıyorlar. 

Özellikle seçim dönemlerinde gerçekleştirilen kulisler-
den kadınların dışlanması en sık gördüğümüz uygula-
ma. Daha önceki dönemlerde kadın yöneticilerin azlığı 
da sanki bu mevkiler kadınlara uygun değilmiş izlenimi 
yaratıyor. 

Özetle, kadınlar olarak 1934’ten beri bu ülkede seçme ve 
seçilme hakkımız var, ancak seçilme hakkımızı kullan-
mamızın önündeki engeller kalkmış değil. 

Bunun karşısında biz kadınlar hem kendimizi güçlendiri-
yoruz, hem de kadınların yönetimlerde yer almamasının 
arkasındaki nedeni biliyoruz. Bu nedeni teşhir ediyor, ka-
dınlar olarak, bundan sonrasında BİZ DE VARIZ, diyoruz. 

Bunun için; 

Daha önceki dönemlerdeki kadın yöneticilerimizle dene-
yimlerimizi paylaşıyor,

Kadınların meslekteki durumuna ilişkin araştırmalar yü-
rütüyor,

Kadınların liderlik özelliklerini daha da geliştirmek için 
eğitim ve toplantılar düzenliyoruz. 

Birlikte tartışıyor, birlikte konuşuyor, birlikte üretiyor, bir-
likte mücadele ediyoruz. 

Meslek örgütümüzde temsil edilmeyen tüm kesimlerin, 
kadınların, gençlerin, kamu ve sanayi eczacılarının önü-
nün açılması için mücadele ediyoruz. 

Kadın eczacılar çalışma grubu olarak ilan ediyoruz:

Tüm kadın eczacılar, bizler hepimiz kendi alanlarında li-
derlik deneyimine sahip insanlarız. Meslek örgütünün 
tüm aşamalarında, yöneticilik için vitrin ya da dolgu mal-
zemesi olarak görülmeyi reddediyoruz. Bizler, doğuştan 
kazanılmayan / yaparak öğrenilen yöneticilik yeteneğinin 
gelişmesi için, eşit deneyim fırsatları istiyoruz. 

Erkek erkeğe erkek listeleri oluşturulması anlayışına 
karşı, açık, şeffaf, mesleğin ihtiyacına yönelik listeler 
oluşturulmasını ve bunun da bir parçası olmayı istiyoruz. 

Katılıma engel olan aday belirleme yöntemleri acilen de-
ğiştirilmelidir. Oda ve Merkez yönetimlerinde kadınlara 
yer verilmelidir, diyoruz. 

3- Kadınların yönetimlere gelerek deneyim ka-
zanmasını sağlamak için bir yöntem var: Kota

Biz buna kadın kotası demiyoruz, cinsiyet kotası diyoruz. 
Kadınlara ayrıcalık istemiyoruz. Her iki cinsin de tüm yö-
netim organlarında temsil edilebilir olmasını istiyoruz. 

Üst kademelere çıkıldıkça meslek örgütünde kadın sayı-
sının azalması, sadece kadınların sorunu değildir. Yöne-
tici kadrolarında kadın eczacı sayısı arttıkça hem TEB’in 
gücü artacak hem de daha adil bir temsiliyetle Birliğimi-
zin prestiji yükselecektir. 

Sizlere sesleniyoruz: Birliğimizin Büyük Kongresi’ne cin-
siyet kotası ile ilgili önergemizi vereceğiz. Ancak bunu 
beklemeden, Oda seçimlerinden başlayarak kadın ec-
zacılara yer verilmelidir. Eşitlik için değişimin bir parçası 
olunmalıdır. Kadın meslektaşlarımız da eminiz eşitlik için 
değişim mücadelesine omuz verecek, korkmadan, ürk-
meden, kendilerini yargılamadan, yargılamalarına izin 
vermeden, yönetimlere aday olacaktır. 

4- Bunların sürekliliğini sağlamak için bizler, 
kadın ve erkek meslektaşların eşitlik ve daya-
nışma içinde çalışması gerektiğine inanıyoruz. 

Bütün çabamız şu cümlede özetleniyor: Eşitliğe inanalım!  

Biz eşitliğe inanıyoruz. Ve sadece bizden sonraki kadın 
meslektaşlarımızın yolunu açmak için bile olsa, gereğini 
yapacağız. 

BİLİYORUZ Kİ KÜÇÜCÜK BİR MÜDAHALE BİLE ÇOK BÜ-
YÜK SONUÇLAR DOĞURACAKTIR. 

UMUYORUZ Kİ BİR GÜN KOTA MECBURİYETİNE VE HAT-
TA ‘KADIN ECZACILAR ÇALIŞMA GRUBU’NA BİLE GEREK 
KALMAYACAKTIR.

O güne kadar bizler, 

VARIM DİYORUZ…

BURADA VE HER YERDE!

Kadın Eczacılar Çalışma Grubu
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14 Eylül 2021’de Diyarbakır İl Sağlık 
Müdürü Dr. Cihan Tekin’le imzala-
nan protokol gereği şimdilik 8 kamu 
hastanesinin acil servislerine dijital 
nöbetçi eczane ekranları kurulacak. 
Protokolün imzalanması ile birlikte 
ünitelerin kurulumuna başlanılacak.

Bilindiği üzere özellikle gece geç sa-
atlerde nöbetçi eczane arama sorunu 
kimi zaman hastalarımız için ciddi so-
runlara yol açıyor. Özellikle tatil gün-
lerinde gerek hastane gerekse ecza-
nelerde eski listelerin yer alması, acil 
bir durumda nöbeti değişen eczane 
bilgisinin anında hastaya ulaşamama-
sı gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Tüm 
bunları gidermek adına Diyarbakır 
Eczacı Odası olarak bir takım çalış-
malar yaptık.

EN GÜNCEL NÖBET LİSTESİ 
ANLIK OLARAK-ÇOK DİLLİ ŞEKİLDE 
YANSITILACAK

Ekranlar 49” HD Led Monitör özelli-
ğinde olup en güncel nöbet listesini 
anlık olarak yansıtmaktadır. Dijital 
Ekran, hastaya bulunduğu noktadan 
nöbetçi eczaneye nasıl gidilebilece-
ğini en kolay şekilde göstermektedir. 
Nöbetçi eczanenin adresi, iletişim 
bilgileri yer almakta, ayrıca kare kod 
okutularak direk navigasyona da bağ-

lanmaktadır. Ekranlarda yer alan nö-
betçi eczane bilgileri çok dilli olarak 
yayınlanacaktır. 

BİLGİLER ODAMIZ TARAFINDAN 
ANLIK OLARAK 
GÜNCELLENECEKTİR

Nöbet Ekranlarında görünen nöbet 
listeleri Diyarbakır Eczacı Odası ta-
rafından uzaktan yönetilmekte olup 
eczanelerin nöbet listelerini takip et-
mesine, pano güncellemesi yapması 
ve Dijital Nöbet Ekranına müdahale 
etmelerine gerek kalmamaktadır. 
Sistem tamamen odamız tarafından 
yönetilmektedir.

HALK SAĞLIĞI İÇİN SOSYAL 
SORUMLULUK: AKILLI DİJİTAL 
EKRANLAR ve MOBİL 
UYGULAMAMIZ

Özellikle pandemi sürecinde vatan-
daşların temaslarını da önlemek 
amacıyla dijital işlemler önem ka-
zanmıştır. Diyarbakır Eczacı Odası 
olarak daha önce geliştirdiğimiz Mobil 
Uygulamamız ile (Play Store ve App 
Store’dan Diyarbakır Eczacı Odası 
yazarak indirilebilir) vatandaşlarımız 
cep telefonlarına indirdikleri aplikas-
yon uygulaması ile de nöbetçi eczane 
bilgisine ulaşabilmektedir.

Diyarbakır Eczacı Odası olarak, ilk etapta devlet hastanelerinin acil servisleri 
olmak üzere “AKILLI NÖBETÇİ ECZANE EKRANLARI” kuruyoruz. 

KAMU HASTANELERİNE 
AKILLI NÖBETÇİ ECZANE 
EKRANLARI KURUYORUZ
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Nöbetçi eczanelere anında ulaşmak mümkün

Mobil uygulamamız ile Diyarbakır merkez ve ilçeler-
deki nöbetçi eczane bilgisine anında ulaşmak müm-
kün. Sistem üzerinden günlük olarak yenilenen bil-
gilerle ihtiyaç duyulan anda nöbetçi eczanenin hem 
konum bilgisine hem de irtibat numarasına ulaşılıyor. 
Vatandaş en yakın lokasyondaki nöbetçi eczaneye na-
vigasyon ile yönlendiriliyor.

Güncel sağlık ve eczacılık haberleri uygulamada

Hem sağlık ve eczacılığa dair güncel haberler hem 
de çeşitli konulardaki eczacı açıklamalarına da uy-
gulama ile ulaşılıyor. Eczacınız Diyor ki, menü baş-
lığında covid-19, aşılama, ilaç kullanımı hakkında 
pratik öneriler gibi bilgilere ulaşmak mümkün. Mobil 
uygulamamızda Oda dergimiz Partikül’ün sayıları da 
bulunuyor.

Eczacılarımız işlemlerini uygulama üzerinden 
yapabiliyor

Eczacılarımız işlemlerini mobil uygulama üzerinden 
yapabilecek. Özellikle pandemi sürecinde birçok işle-
min dijital yollarla yapılabilmesine imkân yaratmış, iş 
ve evrak yükünü azaltmak amacıyla C grubu sıralı da-
ğıtım reçetelerinin elektronik ortamda onaylanabil-
mesi için e-icmal onay sistemine geçişi sağlamıştık. 
Web sitemizle entegre olan mobil uygulamamız ile 
eczacılarımız birçok işlem ve onaylarını pratik olarak 
yapabilecekler.

Uygulama IOS ve ANDROID uyumlu

IOS ve Android’e uyumlu uygulama App Store ve Go-
ogle Play Store’dan “Diyarbakır Eczacı Odası” ismiyle 
indirilebilir.

DİYARBAKIR ECZACI ODASI 
MOBİL TELEFON 
UYGULAMASI



11. Bölge DİYARBAKIR ECZACI ODASI
10

08/09/2021 tarihinde 31592 (Mükerrer) sayılı Resmî Ga-
zete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlı-
ğı’nın SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA 
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’i ile 
52 İlaç Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesinden 
çıkarılmış ve eşdeğer ilaç taban fiyat uygulaması da %5 
oranına düşürülmüştür. 

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yine eşit statüdeki düzenle-
yici işlem niteliğindeki tebliğ ile yapılan düzenlemeler ve 
eşdeğer ilaç taban fiyat uygulamasındaki değişiklikler va-
tandaşların ilaç hakkına erişimini engelleyecek nitelikte 
olmuştur.  

Yapılan düzenlemeler; reçetesiz ilaç satılması ile Eczacı-
lık mesleğinin değersizleştirilmesine yol açacaktır.

Unutulmamalıdır ki; hukuk sistemimizde alt kademede 
yer almakta olan norm, geçerliliğini üst kademede yer 
alan normdan almaktadır. 

Normlar hiyerarşisinde en üst norm olarak kabul edilen 
Anayasa’nın Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması 
başlığı altında 56. Maddede “Herkes, sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. … Devlet, herkesin 
hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağ-
lamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artı-
rarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuru-
luşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.” 
Amir hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda sağlık hakkının 
Anayasanın tanımladığı en temel haklardan olduğu vur-
gulanmıştır.

Ayrıca Anayasa’nın 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriye-
ti’nin Sosyal bir hukuk devleti olması durumu sarih bir 
şekilde ifade edilmiştir. Belirtilen durumlar ile birlikte 
08/09/2021 tarihinde 31592 (Mükerrer) sayılı Resmi Gaze-

te’de yayınlanan tebliğ Anayasa’ya açık bir şekilde aykırı-
lık teşkil etmektedir. 

6197 Sayılı ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KA-
NUN’un 1. Maddesinde Eczacılık “Eczacılık; hastalıkların 
teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan 
tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik 
farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunul-
ması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin 
devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından gö-
zetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin 
sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında 
hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildirimi-
nin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizme-
tidir.

Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdür-
lüğü yapmak için eczacı olmak şarttır. Eczacı; ilaç üretim 
tesisi, kozmetik imalathanesi, ilaç Ar-Ge merkezi gibi 
müesseseleri açabilir veya bu tür resmî ya da özel mües-
seselerde mesul müdürlük yapabilir.” şeklinde tanımlan-
mıştır. Bu kapsamda reçetesiz ilaç satılması ve Eczacılık 
mesleğine karşı gösterilen tutum toplumun sağlığı açısın-
dan da son derece tehlikeli bir hal almıştır. 

TEB 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası olarak; 08/09/2021 
tarihinde 31592 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de ya-
yınlanan tebliğ ile açıklanan düzenlemeden gerek vatan-
daşlarımızın sağlığı gerek tebliğin mevzuata aykırı olması 
gerek ise eczacılık mesleğinin geleceği açısından vazge-
çilmesini talep etmekteyiz. 

Toplumun sağlığını ve mesleğimizin özünü koruyacağımızı 
belirterek sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna say-
gıyla duyuruyoruz. 

Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu

52 İlaç Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesinden çıkarılmış ve eşdeğer ilaç taban fiyat uygulaması da %5 oranına 
düşürülmüştür. Yapılan düzenlemeler; reçetesiz ilaç satılması ile Eczacılık mesleğinin değersizleştirilmesine yol aça-
caktır. Halk sağlığı açısından bunu tehlikeli buluyoruz.

52 İLACIN SGK 
GERİ ÖDEME 
LİSTESİNDEN 
ÇIKARILMASI 
KABUL EDİLEMEZ
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Eczacılık tarihini, insanlık tarihinden ayıra-
mayız. Bizler, Anadolu’nun yetiştirdiği Lokman 
Hekim’in, Dioscorides’in, Galen’in, Hipokrat’ın 
ayak izlerini takip ediyoruz. Kadim bir mesleğin 
mensupları, halk sağlığının savunucularıyız.  

Eczacılık, kimya bilimleri ile biyolojik bilimle-
rin kesiştiği bir alanda yer alan, multidisipliner 
bir meslektir. Eğitimi uzun yıllar sürer. Meslek 
içi eğitimlerle zenginleşir. Tüm bu mesleki biri-
kim, tedavi sürecinin doğru sonuçlanması için 
altın kural olan ilacın doğru şekilde, doğru doz-
da, doğru zamanda kullanımını halka taşımak 
içindir.

ECZANE GÜVENDİR

Eczacıların sağlık sisteminin giriş kapısı ve son 
halkası olduğu gerçeğinden hareketle, vatan-
daşlarımızı bazı konularda uyarmak istiyoruz:

İlacın sadece eczaneden alınması gerektiğini 
unutmayın!

Lütfen ilaç kullanırken komşunuzu değil, ecza-
cı ve doktorunuzu dinleyin!

İlaçlarınızı alırken kullandığınız başka ilaçlar 
veya bir şikayetiniz varsa eczacınıza ve dokto-
runuza söylemeyi ihmal etmeyin!

Ağrı deyip geçmeyin! Ağrı bir savunma meka-
nizması, bir hastalığın habercisi olabilir. Evi-
nizdeki ağrı kesicileri gelişigüzel kullanmayın! 
Doktorunuza ve eczacınıza danışın!

İlaçlarınızı aynen belirtildiği gibi, tam ve zama-
nında kullanın! İlacın doğru kullanmadığında 
tedavi edici özelliğini kaybedebileceğini aklınız-
dan çıkartmayın!

İnternetten veya eczane dışından ilaç almaya 
kalkmayın, sağlığınızla oynamayın! Nerede, 
hangi koşullarda üretildiğini, içinde ne olduğu-
nu hiçbir zaman bilemezsiniz!

Sevgili Hastalarımız,

İlaç sadece reçeteyle, eczaneden ve eczacı da-
nışmanlığında alınır. Eczacınız bu hizmeti size 
vermek için eczanesinde, sizi bekliyor.

Eczacınıza danışın, sağlığınızdan olmayın!

#EczaneGüvendir



11. Bölge DİYARBAKIR ECZACI ODASI
12

Açılış törenine; Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu, Diyarbakır Milletve-
kili Oya Eronat, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Yüksel Arslan, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Aydın Ak, Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muazzez 
Beran, Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Berat Beran, Hayır-
sever Mehmet Cansız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, öğret-
menler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreni, Bağlar Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekibinin 
gösterisi ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Ha-
yırsever Muazzez Beran ve eşine teşekkür ederek bir konuşma 
gerçekleştirdi. Arslan; “Bugün burada 2021-2022 Öğretim yılını, 
hayırsever iş insanı Muazzez Beran Hanımefendi tarafından yap-
tırılan 16 derslikli Muazzez Beran Ortaokulu’nun açılışıyla yapı-
yoruz. Ülkemizin bütününde tüm sınıf düzeylerinde eğitim-öğ-
retime başladığımız bu ilk günde bizler de burada bulunmanın 
mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Bu okulumuz 02.02.2020 tarihinde imzalanan protokolle 16 
derslik ve içerisindeki müştemilatla beraber tamamlanmış, eği-
tim-öğretime hazır hale getirilmiştir. Bu modern eğitim yuvasını 
bizlere kazandırdığı için kıymetli hanımefendi ve iş insanı Muaz-
zez Beran Hanımefendi’ye bir kez daha huzurlarınızda şükran-
larımı sunuyorum. Okulun yapım surecinde büyük desteklerini 
gördüğümüz Sayın Valimiz Münir Karaloğlu’na ve hayırseverimiz 
kıymetli iş insanı Muazzez Beran Hanımefendiye, Berat Beran 
Beyefendiye, Vali Yardımcımız Fatih Cıdıroğlu’na, Kayapınar Kay-

Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayırsever Muazzez 
Beran tarafından yaptırılan 16 derslikli Muazzez Beran Ortaoku-
lu’nun açılış töreni Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde gerçekleş-
tirildi.

MUAZZEZ
BERAN’DAN
EĞİTİME 
ÖNEMLİ 
KATKI
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makamı Ünal Koç’a, iş insani Mehmet Cansız’a 
ve bizleri burada yalnız bırakmayan değerli ko-
nuklarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Bu eğitim kurumunu cıvıl cıvıl sesleriy-
le dolduracak olan öğrencilerimize ve onları eği-
tim-öğretim yolculuğunda yalnız bırakmayan öğ-
retmenlerimize başarılar diliyorum. Okulumuzun 
Diyarbakır’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan’ın konuşma-
sının ardından Muazzez Beran ve eşi Berat Beran 
kürsüye çıkarak katılımcılara teşekkür ettiler. 
Muazzez Beran “Diyarbakırlı olarak memleketime 
okul kazandırmış olmak benim 40 yıllık hayalim 
ve bunu başardığım için de ayrıca çok mutluyum. 
Okulumuzun ülkeye ve dünyaya faydalı nesiller 
yetiştirmesini diliyorum.” dedi. Kıymetli eşi Berat 
Beran ise” Eskiden kız çocukları okumaz derlerdi. 
Bu düşünce eşimde yara açmıştı ve en büyük ha-
yali memleketimizde bir okul yaptırmak idi. Bugün 
bu hayali gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz” 
diye konuştu.

Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu da “Bu güzel okulumu-
zu ilimize kazandırdıkları için hayırseverlerimize 
teşekkür ederim. Geleceğimize yapılan yatırım en 
önemli yatırımdır. Hayırseverlerimizin yaptırdıkları 
bu okullar aynı zamanda toplumla kucaklaşma ve-
silesi, toplumla sevgi bağı oluşturma vesilesidir” 
dedi.

Konuşmaların ardından Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu, 
Muazzez Beran’a Onur Belgesi takdim etti.  Muaz-
zez Beran ve eşi Berat Beran; Vali Vekili Fatih Cı-
dıroğlu’na, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan’a, 
yapımda emeği geçen Hayırsever İş İnsanı Mehmet 
Cansız’a ve okulun yapımını üstlenen mühendis-
lere teşekkür plaketi takdim ettiler. Plaket takdim 
edildikten sonra protokol tarafından okulun açılış 
kurdelesi kesildi ve Hayırsever Muazzez Beran ta-
rafından ilk ders zili çalındı.

SAĞLIĞIMIZ, SOSYAL-EKONOMİK 
YAŞAMIMIZ ve EĞİTİMİN 
KESİNTİSİZ SÜRMESİ İÇİN

AŞINIZI OLUN
MASKENİZİ TAKIN 
MESAFENİZİ KORUYUN
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Dünya genelinde siyasal iktidarların 
büyük bir kısmı, medyanın da yardımıy-
la, salgın kaynaklı problemleri yalnız 
tıbbileştirilmiş ve bireye odaklanmış 
şekilde ele almaya devam ediyor. Kamu 
otoritelerinin belirli önlemler alması 
gerektiği vurgulanmakla beraber kay-
nakların sınırlılığı, ekonomik kırılgan-
lık, işsizlikle de mücadelenin gerekli-
liği gibi sebepler kamusal önlemlerin 
bir sınırı olduğunun gerekçesi yapılıyor. 
Eninde sonunda sorumluluk bireye 
yükleniyor, kendinizi koruyun deniyor. 
Öte taraftan bilimsel bir ciddiyeti olan 
her otorite, salgınla mücadele ve yeni 
salgınları önleme veya hazırlıklı olma 
konuları gündemleştiğinde, elzem olan 
yaklaşımın tıbbi-biyolojik perspektifle 
sınırlı olmaması gerektiği konusunda 
hemfikir. Salgının gelip geçici bir du-
rum olarak görülmemesi gerektiği, 
köklü toplumsal değişimlere ihtiyaç 
duyulduğu gerçeği, impakt faktörü en 
yüksek dergilerin sayfalarında kendine 

her zamankinden çok yer buluyor (Hor-
ton, 2020; Green and Cladi, 2020; Wu 
and McGoogen, 2020; Michie and West, 
2020).

Birçok otorite salgınla mücadelede tıb-
bi-biyolojik çerçevenin bir adım ötesi-
ne nasıl geçmeli sorusuna kökeni 90’lı 
yıllara dayanan bir kavram ile cevap 
bulmaya çalışıyor: Sindemi. Sinerjistik 
Epidemi tamlamasının tek kelimeye 
kısaltılmış hali olan bu kavram, genel 
olarak birden fazla tıbbi kondisyonun 
birbirini besleyerek verili siyasal ve 
toplumsal koşulların da içerisinde ken-
di çaplarının çok ötesinde ve genellikle 
daha kötü sonuçlara yol açmasını ta-
nımlama hedefiyle ilk defa 1992 yılında 
Merill Singer tarafından önerilmiştir 
(Singer and Snipes, 1992).

Singer, bu kavramı bilinen bazı sağlık 
problemlerine uygulayarak açıklıyor. 
Örneğin halen tüm dünyadaki ölüm se-
bepleri arasında en tepelerde bulunan 

Dr. Karer YURTDAŞ
Prof. Dr. Mehmet ZENCİR
TTB Sağlık ve Politika Çalışma Grubu

(*) Bu yazı TTB’nin 
Covid-19 pandemisi 9. 

ay değerlendirme 
raporundan

alıntılanmıştır.
Yazıya aşağıdaki koddan 

ulaşabilirsiniz.

Yeni coronavirüs hastalığı, farklı kıtalara yayıldıktan ve kişiden kişiye bulaştığı gös-
terildikten sonra tanımına uygun olarak pandemi ilan edildi. Bulaşıcı hastalık gö-
rüntüsü elbette ön planda. Fakat hastalığın etkilediği kesimlere bakıldığında iç içe 
girmiş o kadar fazla değişken mevcut ki olgu yalnızca bir bulaşıcı hastalık olarak 
tanımlanmayı kabul etmiyor.

SİNDEMİ

SALGIN 
HASTALIKTAN 
FAZLASI

(*) 
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ve sürmekte olan bir pandemi olarak kabul gören HIV/
AIDS ilişkili hastalıkların, SAVA (substance abuse, vio-
lence, AIDS) olarak ifade edilen daha geniş bir sindemi 
olarak ele alınması gerektiğini savunuyor. Singer burada 
“…AIDS’i benzersiz özelliklere sahip yeni bir salgın ola-
rak ele almak yerine, daha geniş kent kaynaklı bir sağlık 
krizi olarak anlamalıyız.” diyor (Singer, 1996).

Bir tıbbi antropolog olan Merrill Singer ve arkadaşları, 
SAVA adını verdikleri bu sindemik etkileşim sonucunda 
oluşan ağır etkilerin, çok düşük gelirli gruplar ve etnik 
azınlıklar arasında görüldüğünü de tespit ettiler. BB-
C’nin aktardığına göre Singer bu durumu “Bu etkileşim, 
aynı zamanda bu hastalıkları bir araya getiren ya da belli 
bir kesimi bunların etkisine karşı daha korumasız bıra-
kan toplum ve çevre koşulları tarafından mümkün kılını-
yor” diye ifade ediyor (BBC, 2020).

Bu noktadan bakınca etkili ilaç ve aşıların bulunmasının 
da hatta cinsellik eğitimi, korunma yöntemlerinin geliş-
tirilmesi gibi kök sebepleri hedefliyor gibi görünen ön-
lemlerin de AIDS salgınına yeterli çözüm olamayacağını 
çünkü aslında sorunun yok edilmesi gereken bir virüs 
varlığının ötesinde, geniş bir yaşamsal kriz olduğunu, 
AIDS salgınının bu krizin sonuçlarını daha dramatik hale 
getirerek onu görünür kıldığını tespit etmemiz gereki-
yor. AIDS’i, yoksulluğu, sefaleti, ötekileştirilmeyi yaratan 
mevcut toplumsal ve sınıfsal ilişkilerin bir izdüşümü ola-
rak tanımlamadan; gösterilen tıbbi biyolojik çerçevede-
ki çabalar tedavi yöntemlerine ek olarak koruyuculuğa 
odaklanılsa bile on yıllar sonra henüz meseleye çözüm 
getirebilecek gibi görünmüyor (TTB, 2020).

Mendenhall ve arkadaşları, sindemi üzerine çalışması-
nın, sosyal travma ve cinsel, fiziksel ve duygusal şiddet 
yaşamış diyabet hastası kadınlar arasında depresyon ve 

diyabetin birbirini beslediğine dair zengin epidemiyolojik 
literatürü fark etmesiyle başladığını belirtiyor. Şiddet, 
travma, diyabet ve depresyon arasındaki sindemik etki-
leşimin, bu kadınların neden diyabet hastası diğer birey-
lerden daha yüksek mortalite ve morbidite oranlarına 
sahip olduğunu anlamak için temel noktayı teşkil ettiğini 
savunuyor. Mendenhall, Meksika’dan ABD’ye göç eden 
kadınlar arasında hayli sık görülen ve bir arada bulunma 
eğilimi gösteren bu tıbbi durumları VIDDA (violence, im-
migration, depression, diabetes, abuse) sindemisi olarak 
tanımlamıştır (Mendenhall et al., 2017).

Bu noktada sindeminin komorbidite kavramının bir tek-
rarı olmadığını vurgulamak değerli olabilir. Komorbidite 
terimi bir arada bulunma eğilimi gösteren sağlık sorun-
larının bütününü tanımlamak için kullanılır (Valderas et 
al., 2009). Diyabet, hipertansiyon, obezite ve hiperlipide-
minin hepsi veya bir kısmı popülasyonun bir bölümünde 
beraberce bulunur ve bu durum metabolik sendrom ola-
rak adlandırılır. Komorbidite özellikle fizyolojik olarak da 
birbiriyle bağlantılı ve birbirini besleyen klinik durumları 
anlatırken hayli kullanışlıdır. Fakat komorbidite tanımla-
ması, gerçek bir nedensellik tartışmasına girmez. Ken-
disini tanı ve tedavi süreçlerinin incelikleriyle, mortalite 
ve morbidite oranlarına yansımalarla sınırlandırır. Me-
tabolik sendroma yol açan klinik durumlar mevcut top-
lumsal koşullar ile ilişki içerisinde analiz edilmeye baş-
landığında ise sindemiye doğru bir adım atmış oluruz. 
Zira tanımı gereği sindemi, örneğimizde bulunan klinik 
durumların altında yatan “gerçek” sebeplere odaklan-
mıştır.

Sindemi, görüldüğü üzere sağlığın sosyal belirleyici-
lerinin özgün tıbbi koşullara tekil olarak uygulanması 
olarak anlaşılabilir ve bu noktada dikkatli olmak gere-
kir. Zira sağlığın sosyal belirleyicileri yaklaşımı gerçek 

Birçok otorite salgınla mücadelede tıbbi-biyolojik çerçevenin bir adım ötesine nasıl geçmeli sorusuna kökeni 90’lı yıllara 
dayanan bir kavram ile cevap bulmaya çalışıyor: Sindemi. Sinerjistik Epidemi tamlamasının tek kelimeye kısaltılmış hali 
olan bu kavram, genel olarak birden fazla tıbbi kondisyonun birbirini besleyerek verili siyasal ve toplumsal koşulların 
da içerisinde kendi çaplarının çok ötesinde ve genellikle daha kötü sonuçlara yol açmasını tanımlama hedefiyle ilk defa 
1992 yılında Merill Singer tarafından önerilmiştir 
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nedensellikleri, yani dünya genelinde süregelen sömürü ve 
tahakküm ilişkilerinin yarattığı tahribatı, zaman zaman per-
deleyen bir anlamda kullanılabilen kavramsallaştırma olabil-
mektedir. Bu yaklaşım Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sağlık 
tanımını da içine alacak şekilde, sağlıklı olmanın tıbbi biyolojik 
modelin dışında başka komponentlerinin de olduğunun (WHO, 
n.d.) kabul edilmesi açısından önemlidir ancak çözüm öneri-
leri bağlamında, sorumlu devlet anlayışı ile doğru hükümet 
politikaları, sosyal sorumluluk projeleri gibi sistem içerisin-
den çözümler önerilmektedir. Dünya kapitalizmi koşullarında 
gerçekleşen sömürü ve tahakküm ilişkilerine çağımızın sağlık 
sorunlarının kök nedensellikleri olarak vurgu yapılmadığı sü-
rece sindemi yaklaşımı da gerçekleri flulaştıran kavram çöp-
lüğüne eklenmekten kurtulamaz. Bu vurguyu ön plana alan 
sindemi yaklaşımı izole olarak incelediği her hastalık süreci-
ne sosyal faktörleri dahil ederek, her hastalık ile bu sosyal 
faktörlerin büründüğü özgün rolleri açığa çıkarmaya çalışa-
bilir. Böylece sosyal belirleyicilerin, daha da geniş ele almak 
gerekirse (ki gerekir), siyasal ve toplumsal koşulların her gün 
hayatlarımızda kendilerini yeniden üreterek binbir farklı şe-
kilde, bu bağlamda bin bir farklı hastalık olarak, ortaya çıktı-
ğını görmemizi sağlayabilir. “Sosyal” sorunların kökenini mev-
cut kapitalist sistemde arayanlar için sindemi yaklaşımı, daha 
bütünlüklü bir değerlendirme imkânı sunabilir.

Yeni coronavirüs hastalığı, farklı kıtalara yayıldıktan ve kişiden 
kişiye bulaştığı gösterildikten sonra tanımına uygun olarak 
pandemi ilan edildi. Bulaşıcı hastalık görüntüsü elbette ön 
planda. Fakat hastalığın etkilediği kesimlere bakıldığında iç içe 
girmiş o kadar fazla değişken mevcut ki olgu yalnızca bir bula-
şıcı hastalık olarak tanımlanmayı kabul etmiyor. COVID-19 sal-
gınının öncesinde, hatta HIV/AIDS’in ortaya çıkışıyla beraber 
bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık ayrımları sorgulanmaya 
başlamışken (Oni and Unvin, 2015), COVID-19 salgını da epi-
demiyolojik verilere dayanarak söylenebilir ki: Büyük oranda 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki çizgiye de denk 
düşercesine tanımlanan ayrımı daha da belirsizleştiriyor (Oni, 
2019). “Pandemi” gibi bulaşıcı hastalık perspektifine daral-
mayan bir kavram olan sindemi, kaynağın bulaşıcı bir hastalık 
olduğu gerçeğini bir kenara bırakmadan bizi farklı tıbbi kon-
disyonların iç içeliğini araştırmaya teşvik etmesi yönüyle bu 
aşamada da doğru değerlendirme için uygun araçlar sunuyor.

Baştan aşağı tüm yaşamsal faaliyetler üzerinde bu denli dra-
matik bir etki oluşturan yeni coronavirus hastalığı şüphesiz 
ne yalnızca bir bulaşıcı hastalık olarak ne de yukarıda bahse-
dilen uygarlığın kriziyle ilişkilenmeyen izole bir tıbbi kondisyon 
olarak ele alınabilir. Dolayısıyla salgından hakiki bir kurtuluş 
ve önümüzdeki salgınlara hazırlıklı olmanın esas yolu da yine 
içinde yaşadığımız uygarlığı sorgulamaktan, ona gerçek bir 
alternatifin nasıl yaratılacağına yoğunlaşmaktan geçiyor. Bu 
anlamda sindemi kavramı bize elverişli imkânlar sunuyor. 
Sosyal, toplumsal yaklaşımlardan izole edilmiş veya bu yak-
laşımları yalnızca sos olarak kullanan, teorinin ve felsefenin 
dışarıda bırakıldığı; nesnesini, kendisine çizdiği çerçeveye 
indirgeyici dar bir tıbbi biyolojik modelin ötesinde, siyasal ve 
toplumsal koşulların dâhil edildiği bir salgın hastalık analizine 
yoğun ihtiyaç duyuluyor. Bu analiz ve çözüm gücünün yoklu-
ğunda salgın yönetimi adına yapılanların; yeni ekolojik tahri-
batlar, ilaç endüstrisi başta olmak üzere sermayeye tanınan 
sonsuz özerklik, ağır karantina ve kemer sıkma önlemleriyle 
kontrol altına alınmış geniş insan toplulukları ile sonuçlanma-
sı işten dahi değil. Fırsatlar da tehditler de bir hayli büyük.
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İklim Değişimi, 
Orman Yangınlarının Sayı, 
Sıklık ve Şiddetini Nasıl 

Arttırıyor?
Okulda bu sözcükleri ezberlediğinizi hatırlıyor musunuz: 

“Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı.”

Photo by Murray McGrath



11. Bölge DİYARBAKIR ECZACI ODASI
18

Okulda bu sözcükleri ezberlediğinizi hatırlıyor musunuz: 
“Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı.”

Bir tane daha: “Maki, Akdeniz ikliminin egemen olduğu 
bölgelere özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük 
ağaç ya da çalıların oluşturduğu bitki örtüsü.”

“Sıcak ve kurak”... “Maki bitki örtüsü”... İşte bu ikili, 
birçok yaz Akdeniz Ormanları’nda gördüğümüz, her 
sene İklim Krizi nedeniyle biraz daha kötüleşen ve 2021 
yazında büyük hasara neden olan büyük yangınlar için 
anahtar sözcüklerdir. Eğer büyük bir yangın arıyorsanız, 
sıcak ve kurak bir yer bulup, orada kolay yanabilen, bo-
dur bitkiler ve kuru ağaçların bir arada olup olmadığına 
bakın. Aradığınızı bulacaksınız.

Her yangının bir kıvılcıma (ateşe, aleve) ve yanmaya 
devam etmek için daha fazla yakıta (kuru yapraklara, 
oduna, ağaçlara, vs.) ihtiyacı vardır. Ancak eğer ateş üç-
geninin tamamlandığı koşullar, aynı zamanda sıcak ve 
kuraksa, işte o zaman yangının şiddeti ve hızı da artar.

Ne yazık ki İklim Değişimi dolayısıyla artık sadece Akde-
niz İklimi değil, Dünya’nın hemen her yeri daha sıcak ve 
daha kurak. Bu da yangınların sayı ve şiddetini doğrudan 
artıran etmenler. Bunu görmek için, yangın haritasının 
2003’ten 2018’e değişimine bakmak yeterli maalesef 
2018-2021 arasında işler daha da kötüleşti. 

1880 yılından beri Dünya, ortalamada 1.09 santigrat de-
rece daha sıcak bir yer hâline geldi. Yaklaşık 1.5 asır-
da görülen sıcaklık rekorlarının neredeyse hepsi, son 
birkaç yıl içinde yaşandı. 1980’lerden beri Dünya’daki 
yeşil alanların neredeyse çeyreğinde, yangın sezonu-
nun süresi daha da uzadı. [1] Kaliforniya ve Akdeniz gibi 
bazı yangına-bağımlı ormanları barındıran bölgelerde 

ise bu sezon, artık neredeyse tüm yılı kapsayacak ka-
dar genişledi. 2018 yılı, Kaliforniya tarihindeki en kötü 
yangın sezonuydu - ki 2017 de ondan bir önceki rekoru 
kırmıştı. Her yıl ormanlık arazilerde yüz binlerce hektar 
alevler içinde kül oluyor. Artık sıcaklıklar o kadar yük-
sek ki, Alaska ve Sibirya gibi yerlerde bile yüz binlerce, 
hatta milyonlarca hektara ulaşan arazilerde yangınlar 
çıkabiliyor.

İster yıldırımlar gibi doğal nedenlerle, isterse de kun-
daklama/terörizm, mangal/piknik, oyun oynama sıra-
sında yanlışlıkla ateşe verme, gerilim hatlarından saçı-
lan kıvılcımlar gibi insan-kaynaklı nedenlerle başlasın, 
Dünya genelinde harlayan orman yangınları, atmosfere 
bol miktarda duman saçıyor ve bu, NASA uyduları ta-
rafından 20 küsür yıldır anlık olarak takip ediliyor. Bu-
radan gelen verileri, bilim insanları ve orman müdür-
lükleri tarafından toplanan verilerle birleştiren NASA 
araştırmacıları, diğer kurumlara ve üniversitelere, 
yangınlar, iklim ve insanlar arasındaki ilişkiyi gösteren 
veriler sunabiliyor. NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merke-
zi’ndeki Biyosferik Bilimler Laboratuvarı başkanı Doug 
Morton şöyle diyor:

“20 yıldır yangınları uydular aracılığıyla organize bir şe-
kilde takip edebilme becerimiz sayesinde, giderek artan 
yangın faaliyeti gibi büyük ölçekli trendleri görebilmeye 
başladık. Bu durum, Batı ABD, Kanada ve Kuzey Yarım-
küre’deki diğer bölgelerde bulunan ve bolca yakıt içeren 
ormanlar üzerinde giderek ısınan iklimin beklenen etki-
siyle örtüşüyor.”

Türev İçerik kaynağı: 
NASA

Uyarlayan: 
Çağrı Mert Bakırcı
Yayınlanma Tarihi: 

2 Ağustos 2021

Yangınlar İklim Değişimini Etkiliyor, İklim Değişimi de Yangınları... 
Sürecin Detaylarını Öğrenmek, İçinde Bulunduğumuz Gidişatı Anlamak Açısından Çok Önemli!

Görsel Kaynak: KTLA

(1) Video: https://www.youtube.com/watch?v=QByfsCGFFco
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Daha Sıcak ve Kuru Bir Dünya!

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem, yangın riski ve aktivi-
tesi ardındaki iki temel faktördür. Bunlar, ilk kıvılcımdan 
en büyük noktasındaki yayılımına kadar bir yangının tüm 
faaliyetlerini etkiler. Hatta Irvine’daki Kaliforniya Üni-
versitesi’nde Dünya Sistemleri üzerine çalışan ve uydu 
verileriyle yer verilerini bir arada işleyerek değerlendi-
ren bir bilim insanı olan Jim Randerson’ın söylediğine 
göre sıcaklık ve nem oranları, bir yangın daha çıkmadan 
önce ortamı yangına hazırlar.

Yıldırımlar, Baş Sorumlu!

O ve ekip arkadaşları, 2015 yılındaki Alaska Yangın Se-
zonu sırasında görülen yüksek yıldırım faaliyetlerini 
inceleyerek, 2 milyon hektardan fazla bir alanı yakan 
yangınların nedenlerini anlamaya çalıştılar.[2] Yıldırım-
lar, orman yangınlarının en önde gelen doğal sebebiydi. 
Araştırmacılar, o yıl anormal sıklıkta yıldırım faaliyeti 
gördüler - ki bu yıldırımların sıklığındaki artışın nedeni, 
atmosferin daha sıcak olması dolayısıyla daha konvektif 
hâle gelmesiydi, yani fırtına oluşumuna daha açıktı. Bu 
da, o yıl devasa bir alanın yanmasıyla sonuçlandı.

İnsan Eliyle Çıkan Yangınlar

Sıcak ve kuru koşullar, insan eliyle çıkan yangınların da 
ortamını hazırlıyor. Randerson, şöyle anlatıyor:

“ABD’nin batısında insanlar sürekli yanlışlıkla yangın 
çıkarıyorlar. Ama ekstrem hava durumunun, yüksek 
sıcaklıkların, düşük nemin olduğu bir dönem yaşadığı-
mızda, en sıradan dış mekan aktiviteleri bile yanlışlıkla 
yangınları başlatabilir ve bu ufak alevler kısa sürede de-
vasa bir orman yangınına dönüşebilir.”

Örneğin 2018 yılında 37.7 derece sıcaklıkta bir işçi, top-
rağa çimentodan bir kazık çakmaya çalışırken kıvılcım-
lara neden oldu ve Ranch Yangını olarak anılan büyük 
bir yangını başlattı. Bir diğer örnekte, bir arabanın inik 
lastiği nedeniyle asfalta değen jantından saçılan kıvıl-

cımlar, Carr Yangını isimli dev yangını başlattı. Bu kı-
vılcımlar çok kısa sürede, aşırı kurumuş bitki örtüsünü 
yaktılar ve zaten ekstrem sıcak ve ekstrem kurulukta 
olan ortamda rahatlıkla yayıldılar. Araştırmalar, bu fak-
törlerin, yangının hızı ve kontrol edilebilirliğini doğrudan 
etkilediğini gösteriyor. Aynı koşullar, tarım alanlarındaki 
yangınların da kontrol edilmesini güçleştirebiliyor.

Sıra Dışı Bir Gerçek: 
Yüksek Gece Sıcaklıkları

Giderek ısınan bir dünya, aynı zamanda bir yangının bir-
den fazla gün boyunca sürmesine neden olan bir diğer 
faktörü daha mümkün kılıyor: yüksek gece sıcaklıkları. 
Morton şöyle anlatıyor:

“Gece vaktinin normalden daha sıcak olması, alevle-
rin gece boyunca yoluna devam edebilmesine ve daha 
da şiddetlenebilmesine izin veriyor. Bu da yangınların 
birden fazla güne yayılmasıyla sonuçlanıyor. Ama eski-
den aynı yangınlar, düşük gece sıcaklıkları nedeniyle en 
azından zayıflardı, hatta belki 1 günden sonra tamamen 
söndürülebilirdi.”

İklim Sistemleri İş Başında

Yangınlara güç katan sıcak ve kuru koşullar, yağmur ve 
atmosferde dolaşan nem ile değiştirilebilir. Aylar ile yıl-
lara uzanan skalalarda baktığımızda, daha geniş iklim 
örüntülerinin nem ve ısıyı gezegen boyunca hareket et-
tirdiğini görüyoruz. Bu sistemleri daha yakından takip 
etmek, araştırmacıların içinde bulunduğumuz veya bir 
sonraki yangın sezonunun daha hafif, ortalama veya 
ekstrem geçip geçmeyeceğini tespit etmesini kolaylaş-
tırıyor.

Bu göstergelerden en önemlisi, Pasifik Okyanusu’ndaki 
deniz yüzeyi sıcaklıkları; çünkü bu sıcaklıklar, El Niño 
Güney Osiliasyonu (veya kısaca “ENSO”) denen bir olayı 
etkiliyor. Morton ve diğer araştırmacılarla işbirliği yapa-
rak El Niño olayları ile Güney Amerika, Orta Amerika, 

Görsel Kaynak: Reuters

“Gece vaktinin normalden 
daha sıcak olması, alevlerin 
gece boyunca yoluna devam 
edebilmesine ve daha da şid-
detlenebilmesine izin veriyor. 
Bu da yangınların birden fazla 
güne yayılmasıyla sonuçlanı-
yor. Ama eskiden aynı yangın-
lar, düşük gece sıcaklıkları 
nedeniyle en azından zayıflar-
dı, hatta belki 1 günden sonra 
tamamen söndürülebilirdi.”



11. Bölge DİYARBAKIR ECZACI ODASI
20

Kuzey Amerika’nın bazı kısımları, Endonezya, Güneydo-
ğu Asya ve Ekvatoryal Asya’daki yangın faaliyetleri ara-
sındaki ilişkiyi inceleyen Randerson, şöyle anlatıyor:

“ENSO, birden fazla kıtadaki yangın aktivitesinin ana 
iticilerinden biri. Hem yangın sezonundan önceki yağış-
lar, hem de yangın sezonu boyunca süregelen yağışlar, 
NASA ve NOAA uyduları tarafından ölçülen deniz yüzeyi 
sıcaklıklarına bakarak doğrudan tahmin edilebiliyor.”

Devam eden projelerimizden biri, bu öngörü kapasite-
sini geliştirerek, diğer okyanus iklimi sıcaklık değişimi 
ve indikatörlerinden etkilenen bölgelerdeki yangınları 
global ölçekte tahmin edebilmek.

İnsan Faktörü ve Yangın Azaltıcı Rolü

Yangınların uzun dönem trendlerini takip eden araştır-
macılar, insanların arazileri nasıl kullandığının da diğer 
faktörler kadar önemli olduğunu gösterdiler. Küresel 
ölçekte bakıldığında, Dünya üzerinde bir yerler her an 
yangın hâlinde ve bu yangınların büyük bir kısmını çıka-
ranlar insanlar: Gerek yaban ormanlarında yanlışlıkla, 
gerekse de arazi açmak veya hasat sonrası ekin artık-
larından kurtulmak için tarım arazilerini yakmak gibi 
kastî nedenlerle...[3], [4], [5]

Ama her yangın, aynı şekilde davranmaz. Yangınların 
davranışı, yakıt türüne ve insanların yüzey örtüsünü na-
sıl değiştirdiğine bağlı olarak değişmektedir. Daha kuzey 
enlemlerdeki yangın faaliyeti kötüleşmiş olsa da, Ran-
derson ve Morton tarafından yapılan çalışmanın göster-
diği üzere, iklim değişimi yangınları pekiştiriyor olma-
sına rağmen, Dünya genelinde çimlik alanlar ve savana 
ekosistemlerindeki yangınların sayısı azalmaktadır ve 
bu nedenle, küresel ölçekte yanan bölgelerin toplam 
miktarı yıldan yıla azalıyor gibi gözükmektedir.[6]

Bu zıtlığın nedeni, insanların sürekli yeni ekin alanları 
açması ve bu alanlara ulaşım sağlamak amacıyla yollar 
yapmasıdır. Bu yollar, yangın koridorları görevi görür ve 
normalde kimsenin olmayacağı yerlerde başlayacak ve 

çok daha zor duracak yangınlar, yerli nüfusun yangınla 
mücadelesi sayesinde çok daha hızlı bir şekilde söndü-
rülebilir. Morton şöyle diyor:

“İnsan ve iklim faktörü, Dünya genelindeki yangınları 
şekillendiren ikili bir faktör: Ne sadece biri, ne sadece 
diğeri…”

Yangın Geri Bildirim Döngüleri

İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Bu etki, tek taraflı değil: Yangınlar da insanları ve iklimi 
etkiliyor. İnsanlar için yangınların etkisi sadece hayat ve 
mal kaybı değildir, aynı zamanda yangınların saçtığı du-
manlar, küçük kül parçalarının akciğerlere girerek çok 
ciddi sağlık zararlarına neden olur. Uzun süreler bo-
yunca yangına maruz kalmak, daha yüksek solunum ve 
kalp sorunlarıyla ilişkilendirilmiştir.[7] Duman örtüsü 
yüzlerce kilometre boyunca yol kat edip, yangının yük-
selttiği havanın daha uzak yerlerde çökmesiyle birlikte 
hava kalitesini dikkate değer miktarda kötüleştirebilir. 
Ayrıca yangınlar, yerel su kalitesinin düşmesine ve bitki 
örtüsü kaybına neden olarak erozyon ve çamur/toprak 
kaymalarına neden olabilir.

Karbon Saçımı Üzerindeki Etkileri

İklim içinse yangınlar, atmosfere saçılan karbon mik-
tarını doğrudan veya dolaylı olarak artırır. Bir yangın 
yanarken, alevler nedeniyle ağaçlar veya toprakta depo-
lanan karbon atmosfere saçılır. Kaliforniya veya Alaska 
gibi yerlerde ayrıca yangın sonrası ölen ağaçların çürü-
mesi boyunca, yani onlarca yıllık süre zarfları boyunca 
devam eder; çünkü ölü bir ağacın tamamen çürümesi 
uzun ve yavaş bir süreçtir. Yangında ölen ağaçlar çürü-
dükçe sadece atmosfere karbon saçmakla kalmazlar, 
aynı zamanda atmosferden karbon emen bir pompa gö-
revi de göremezler. Randerson ve ekibi tarafından yapı-
lan araştırmalara göre, Endonezya gibi bazı bölgelerde 
kontrolsüz yangınlardan saçılan karbon, aradan geçen 
800 yıldan sonra halen devam etmektedir.[8] Bu karbon, 

Görsel Kaynak: GettyImages
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hâlihazırda iklim değişimini körükleyen sera gazlarının 
etkisine dâhil olmaktadır.

Arktik Çemberi ve poyraz etkili orman eksosistemle-
rindeki yangınlar, toprakta depolanan organik karbonu 
yakar ve permafrostun erimesini hızlandırır.[9], [10] 
Permafrost eridikçe, atmosfere daha fazla metan saçı-
lır - ki metan da bir diğer sera gazıdır.

Aerosol Etkisi

Bir diğer araştırma sahası, yangınlarda atmosfere sa-
çılan parçacıklar (veya aerosollerin) karmaşık etkisi 
üzerinedir. Aerosoller kimi zaman “siyah karbon” da 
denen, kül gibi koyu renkte olabilirler ve havada asılı 
kaldıkları süre boyunca Güneş’ten gelen ışınları emebi-
lirler. Sonrasında uzak bir noktada karlı bir bölgeye dü-
şecek olurlarsa, buradaki kar erime hızını artırabilirler 
ve bu da yerel sıcaklıkları değiştirir: Sıcaklıklar artar, 
çünkü yerdeki kar Güneş ısısını yansıtıcı etkiye sahiptir.
[11] Ayrıca bölgedeki su döngüleri de değişir. Ama bazı 
diğer aerosol parçacıklar daha açık renklerde olabilir-
ler ve bunlar, Güneş’ten gelen ışınları emmekten çok 
yansıtırlar. Bunun da atmosferde kaldıkları süre boyun-
ca atmosferi soğutucu bir etkisi olabilir.

İster koyu renkli, ister açık renkli olsunlar, yangınlarda 
saçılan aerosoller bulutları da etkileyerek, tropik böl-
gelerde yağmur damlası oluşumunu zorlaştırabilirler ve 
dolayısıyla yağış miktarını azaltıp, kuraklıkları körükle-
yebilirler.[12]

a. Türev İçerik Kaynağı: NASA 

1. ^ W. M. Jolly, et al. (2015). Climate-Induced 
Variations In Global Wildfire Danger From 1979 
To 2013. Nature Communications, sf: 1-11. doi: 
10.1038/ncomms8537.

2. ^ S. Veraverbeke, et al. (2017). Lightning As A 
Major Driver Of Recent Large Fire Years In North 
American Boreal Forests. Nature Climate Chan-
ge, sf: 529-534. doi: 10.1038/nclimate3329. 

3. ^ Earth Observatory. Uptick In Amazon Fire 
Activity In 2019. (23 Ağustos 2019). Alındığı 
Tarih: 02 Ağustos 2021. Alındığı Yer: NASA 

4. ^ L. Jenner. Agricultural Fires Seem To Engulf 
Central Africa. (20 Haziran 2018). Alındığı Tarih: 
02 Ağustos 2021. Alındığı Yer: NASA 

5. ^ L. Jenner. Agricultural Fires In Thailand 
And Myanmar Creating Smoky Skies. (04 Nisan 
2019). Alındığı Tarih: 02 Ağustos 2021. Alındığı 
Yer: NASA 

6. ^ S. Blumberg. Nasa Detects Drop In Global 
Fires. (29 Haziran 2017). Alındığı Tarih: 02 Ağus-
tos 2021. Alındığı Yer: NASA 

7. ^ F. H. Johnston, et al. (2012). Estimated Glo-
bal Mortality Attributable To Smoke From Lands-
cape Fires. Environmental Health Perspectives, 
sf: 695-701. doi: 10.1289/ehp.1104422. 

8. ^ E. B. Wiggins, et al. (2018). Smoke Radio-
carbon Measurements From Indonesian Fires 
Provide Evidence For Burning Of Millennia-Aged 
Peat. Proceedings of the National Academy 
of Sciences, sf: 12419-12424. doi: 10.1073/
pnas.1806003115. 

9. ^ J. Merzdorf. Boreal Forest Fires Could Rele-
ase Deep Soil Carbon. Alındığı Tarih: 02 Ağustos 
2021. Alındığı Yer: Climate Change: Vital Signs of 
the Planet 

10. ^ M. Viñas. Nasa Studies How Arctic Wildfi-
res Change The World. Alındığı Tarih: 02 Ağustos 
2021. Alındığı Yer: Climate Change: Vital Signs of 
the Planet 

11. ^ C. Rasmussen. The Water Future Of Eart-
h’S ‘Third Pole’. Alındığı Tarih: 02 Ağustos 2021. 
Alındığı Yer: Climate Change: Vital Signs of the 
Planet 

12. ^ M. G. Tosca, et al. (2013). Global Impact 
Of Smoke Aerosols From Landscape Fires On 
Climate And The Hadley Circulation. Atmosphe-
ric Chemistry and Physics, sf: 5227-5241. doi: 
10.5194/acp-13-5227-2013. 

Kaynaklar ve İleri Okuma

Sonuç
Yani her türlü yangın çeşidi, arazilerimizi ve at-
mosferi öyle veya böyle etkiler - ve bu etkilerin 
izleri onlarca yıl boyunca devam edebilir. Bu yan-
gınların hem anlık etkilerini hem de uzun dönem 
etkilerini anlamak, uzun döneme yayılmış küre-
sel veri setlerini incelemeyi, bunların tespit et-
tiği yangınların izlenmesini, bunların haritalan-
dırılmasını, saçılan dumanların takibini ve yağış 
örüntülerinin değişimlerinin izlenmesini gerekti-
rir. Randerson, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“İklim ısındıkça, ekstrem doğa olaylarının sıklığı 
artmaktadır. Dolayısıyla uydu verilerini kullana-
rak, ekstrem yangınları takip etmek ve anlamaya 
çalışmak önemlidir. Ancak bu sayede giderek ısı-
nan bir dünyada onları nasıl yönetebileceğimizi 
öğrenebiliriz.”
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Bir nehir bir şehri boğarak yutar mı? 
Ya da soruyu şöyle sorayım. 
Bir nehre, bir şehir boğdurulur mu? 
Tuhaf gelmiş olmalı soru size! 
Evet. Boğdurulur. 
Üstelik nehrin, şehirle yarenliğine rağmen!
Nehrin, şehirle olan binlerce
yıllık yoldaşlığına rağmen!

NEHİR ve
ŞEHİR 
YARENLİĞİ

Şeyhmus DİKEN
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Bir nehir bir şehri boğarak yutar mı? 

Ya da soruyu şöyle sorayım. Bir nehre, bir şehir boğdurulur 
mu? 

Tuhaf gelmiş olmalı soru size! Evet. Boğdurulur. 

Üstelik nehrin, şehirle yarenliğine rağmen!

Nehrin, şehirle olan binler yıllık yoldaşlığına rağmen!

Şehir; nehrin yanıbaşında; 

bir gerdanlık gibi, 

bir göğüs broşu gibi, 

bir çocukluk beşiği gibi, 

bir camekanlı vitrin gibi, 

bir kakül gibi,

çağlar boyu duruyor iken hem de!

Üstelik bunca inanç temelli referanslar 

orta yerde duruyor iken!

Hani, hep anlatılır ya...

Efsaneye göre tanrı, Danyal Peygambere bir emir yollayıp 
der ki, “Elindeki asa ile suyun çıktığı yerden başla ve bir 
çizgi çiz. Su, ardından akıp gelecektir. Su akarken, sen sen 
ol; yetimlerin, dul kadınların, yoksulların malına ve mülkü-
ne su yetiştiği zaman, güzergâhını değiştir ki, su taştığında 
bunların evine barkına zarar vermesin...”

Danyal Peygamber, Tanrı’nın emrine uyarak, Dicle Neh-
ri’nin güzergâhını doğduğu yerden denizle buluştuğu yere 
kadar asası ile çizer. Çizdikçe, yürüdüğü güzergâhta su ar-
dından gelir. Dicle Nehri, Danyal Peygamberin çizdiği gü-
zergâhı üzerinde akışını sürdürerek yoksulun malına mül-
küne bahçesine bostanına zarar vermeden akıp gideceği bir 
ark oluşturarak Tanrı buyruğuna uygun akar...

Akar ki ne akar. Çağlar boyunca...

Bir gün birileri çıkar ve tanrı kelamına karşı gelir. Danyal 
Peygamber’in çizdiği sınırı da tahrip eder. Evler, yollar, iş-
likler, kadim köprü ve bilcümle mekânlar suya gark olur. 

Tanrı kelamı da, peygamber tatbiki de iğfal ve ilga edilmiştir 
artık.

Nehir, şehri boğdurmada tetikçiliğe soyundurulmuştur 
adeta.

Oysa! O nehirdir ki kutsal kitaplarda adı geçen ve kadim 
kaynaklarda “tanrıya ulaşmada yol” olarak kabul gören.

Ama ne gam!

Osmanlı; şehzade kardeşin yine öz be öz kardeşini taç uğru-
na-taht uğruna boğduran değil miydi?

Hem çok mu önemliydi ki! Altı üstü suya gark edilecek olan 
bir kısım tebaanın yaşadığı yıllardır “su altında kalacak” 
diye yoğun ikna salvosuna tutulmuş bir yerleşkeydi işte!

Hikâyeyi yaşayanlar kelamla bu günlere bırakmışlardır ki;

“Şalvarı şaltağ Osmanlı 

  Eğeri kaltağ Osmanlı

  Ekmede yoğ, biçmede yoğ

  Yemede ortağ Osmanlı” böyle bilinir.

Katletmede araç olarak kullanılan kutsal kitaplarda yeri 
olan Dicle Nehri’dir. Katledilen ise kavimler kapısı ve bir 
kadim başkent olan Hasankeyf’tir...

Tarih yazsın, Kader ise utanç duysun...

Ama mutlaka tarih yazsın bu utancı ve bu ayıbı...

Ağustos 2021 / Diyarbekir
Şeyhmus Diken
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Karotenoid bitkilerde ve bazı diğer fotosentetik 
mikroorganizmalarda (yosunlar, bazı mantarlar ve 
bazı bakterilerde) bulunan biyolojik pigmenttir. Dört 
terpen ünitesinden sentezlendiğinden, tetraterpen 
olarak bilinen bir organik molekül sınıfına aittir. Ka-
rotenler hidrokarbon oldukları için suda çözünmez-
ler fakat organik çözücülerde ve yağda çözünürler. 
Çeşitli bitkilerin, alglerin ve bakterilerin hücrelerin-
de bulunan karotenoidler birçok meyve ve sebzenin 
parlak kırmızı, sarı ve turuncu tonlarındaki renkle-
rinden sorumlu bitki pigmentleridir. Tüm karotenle-
rin çıplak gözle görülebilen bir rengi vardır. Bu renk 

konjuge çift bağ sistemi nedeniyle ortaya çıkar.Ka-
rotenoidler, fotosentetik mikroorganizmaların ya da 
bitkilerin metabolizma için temel rol oynayan kısım-
ları tarafından sentezlenirler.Karotenoid pigmentle-
ri fotosentez için önemlidir, bitkilerin fotosentezde 
kullanmak üzere ışık enerjisini emmesine yardımcı 
olur, ayrıca insan vücudunda antioksidanlar olarak 
işlev görür ve kanserle mücadelede güçlü özellikleri 
vardır. Bazı karotenoidler vücut tarafından görme ve 
normal büyüme/gelişme için gerekli olan A vitami-
nine dönüştürülür. Karotenoidlerin anti-enflamatu-
ar, immün sistemi geliştirme, kardiyovasküler has-
talıkları önleme özellikleri de bulunur. 

Karotenoid içeren yiyecekler genellikle kırmızı, sarı veya turuncu renklidir. Havuç, patates, tatlı patates, pa-
paya, karpuz, kavun, mango, ıspanak, lahana, domates, dolmalık biber ve portakal karotenoidlerin bulunduğu 
meyve ve sebzeler arasındadır.

KAROTENOİDLER
Ecz. Aylin KIZIL

1. Kimyasal yapı:  β- karoten

2. Kimyasal yapı: Likopen
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Karotenoid içeren yiyecekler genellikle kırmızı, sarı 
veya turuncu renklidir. Havuç, patates, tatlı patates, pa-
paya, karpuz, kavun, mango, ıspanak, lahana, domates, 
dolmalık biber ve portakal karotenoidlerin bulunduğu 
meyve ve sebzeler arasındadır.

Doğada 600’den fazla Karotenoid tipi vardır. Karoteno-
idler iki büyük gruba ayrılır: Karotenler ve Ksantofiller. 
Ksantofiller oksijen içerirken, karotenler oksijen içer-
meyen hidrokarbonlardır. Her ikisi bitkinin fotosentez 
işlemi sırasında ışığın farklı dalga boylarını emer.

Beslenme açısından karotenoidler provitamin A olan ve 
provitamin A olmayan şeklinde iki farklı gruba da ayrı-
labilir. Karotenoidlerin provitamin A grubunda alfa ka-
rotenler, beta karotenler ve beta kriptoksantinler bu-
lunur. Bunlar besin olarak alındıktan sonra karaciğerde 
ve bağırsakta A vitaminine (retinole) dönüştürülür. A 
vitamini insan sağlığı için önemli bir bileşenidir. Göz 
sağlığının, mukus zarlarının sağlığının ve bağışıklığın 
korunmasına yardımcı olur. Beslenmede önemli olan 
ve bitkilerde bulunan en yaygın karotenler Beta-karo-
tenlerdir. İnsanlarda ve diğer hayvanlarda, β-karoten A 
vitamini için bir öncü haline gelir ve diyette tüketilme-
lidir. β-karoten portakal, havuç gibi meyve ve sebzelere 
turuncu renk verir ve aslında karoten kelimesi havucun 
Latince ismi olan “carrot” kelimesinden türetilmiştir. 
Bunlar dışında kabak, tatlı patates, domates ve hatta 
ıspanak, marul, lahana gibi yapraklı yeşillikler içinde 
bulunur. Genel bir kural olarak bir meyve veya sebzenin 
rengi ne kadar parlak olursa içindeki β-karoten mikta-
rının da o kadar yüksek olduğu söylenebilir. β-karoten 
güneş yanığına karşı korunmaya, en azından orta yaş 
ve yaşlı erkeklerde metabolik sendrom riskini azalt-
maya da yardımcı olabilmektedir. β-karoten alımının 
fazla olduğu erkeklerde metabolik sendrom riskinde 
düşüş görülmüştür. Bilim insanları bunun β-karotenin 
antioksidan aktivitelerinin bir sonucu olduğunu tahmin 
etmektedir.

Bir antioksidan olan β-Karotenin doğal bitkilerden alın-
dığında zararlı serbest oksijen radikallerinin fazlasını 
ortadan kaldırdığı çok iyi bilinmektedir. Beta karotenin 
antioksidan etkileri; singlet oksijeni yakalaması; ser-
best radikalleri temizlemesi ve hücre membranı lipidle-
rini oksidatif dejenerasyonuna karşı korumasıdır. Düşük 
oksijen basıncında β-karoten peroksil radikali ile doğ-
rudan reaksiyona girmektedir. Ancak sentetik yollardan 
yani B-karotenin haplar şeklinde alınmasının akciğer, 
prostat gibi kanserlerde özellikle sigara içenlerde kan-
ser oranını arttırdığı tespit edilmiştir.

Diğer besin maddelerinde olduğu gibi A vitamini için 
alınması önerilen günlük miktar ülkeden ülkeye değiş-
mekle birlikte ortalama olarak yetişkinler için 600-1500 
μg RE (retinol eşdeğeri) arası bir değerdir. A vitamini ile 
ilgili beslenme sorunları ya çok fazla A vitamini alımın-
dan ya da eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Hipervitaminosis A olarak da bilinen A vitamininin gere-
ğinden fazla alımı akut (kısa süreli) ya da kronik (uzun 
süreli) şekildedir. Yapılan çalışmalar sonucunda , kısa 
sürede (bir kaç gün ya da bir kaç hafta), yüksek dozda 
(≥ 30000 μg /gün) ya da düşük dozda (7500-15000 μg /

gün), bir kaç ay ve daha uzun bir sürede A vitamininin 
vücuda alımının olumsuz etkilere neden olduğu sap-
tanmıştır. Hipervitaminosis A’da A vitamininin kandaki 
miktarı 100 μg/dl gibi yüksek orandadır. Mide bulantısı, 
baş ağrısı, kusma, ishal, sinirlerde hassasiyet, yorgun-
luk, saç, deri ve dişlerde oluşan bazı olumsuzluklar, bu 
hastalığın belirgin etkileridir. Bütün bu septomlar doza, 
süreye ve yaşa göre değişmektedir. Hipervitaminosis 
A’nın direk olarak ölüme neden olduğuna ait bulgular 
olmadığı için, A vitamini toksikolojisi ikinci derecede 
önemli bir besinsel problem olarak kabul edilmektedir.

A vitamini eksikliği olarak bilinen Hipovitaminosis A ise 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla görülen bir 
sorundur. A vitamini eksikliği, oldukça yaygın olan ciddi 
bir hastalıktır, ilerlemesi durumda ise ölümle bile so-
nuçlanabilmektedir.

“Xerophthalmia” olarak bilinen ve “göz kuruluğu” ola-
rak da kaynaklarda geçen terim, gece körlüğünü de 
kapsayan, gözle ilgili A vitamini eksikliğini tanımlamak-
tadır. Bu nedenle A vitamini eksikliği derecesinin görme 
kaybı tehlikesi açısından önemi büyüktür.

Provitamin A grubunda olmayan karotenoidler ise lute-
in, likopen ve zeaksantindir.

Likopen; parlak kırmızı bir karotendir. Domates ve diğer 
kırmızı meyvelerde bulunur. Likopen insan vücudunda 
bulunan en yaygın karotenoiddir ve en güçlü antioksi-
danlardan birisidir. Likopen meyve ve sebzeler arasında 
domates, karpuz, pembe greyfurt ve kuşburnu, kuşkon-
maz, kırmızılahana, kırmızı dolmalık biberde bulunur.

Likopen; parlak kırmızı bir karotendir. Domates 
ve diğer kırmızı meyvelerde bulunur. Likopen 

insan vücudunda bulunan en yaygın karotenoid-
dir ve en güçlü antioksidanlardan birisidir. 
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Domatesin pişirilmesi sonucu kullanılabilir likopen ora-
nı artar. Likopen suda çözünmediği ve bitkisel liflere 
bağlı durumda olduğu için domatesin yemek için hazır-
lanması (parçalanması, yağ ile karıştırılması, pişirilme-
si) likopenin vücut tarafından kullanılabilirliğini artırır. 
Likopen yağda çözündüğü için yağ onun sindirim sistemi 
tarafından emilmesini büyük ölçüde artırır.

Testis, ovaryum, karaciğer, adrenal bezler ve meme 
dokusunun diğer organ ve dokulara oranla daha fazla 
likopen içerdiği yapılan çalışmalarla belgelendirilmiştir. 
Önemli sağlık yararları olan bir mikro besin olarak bi-
linen likopenin oksidatif stres ve kanser ile ilgili bozuk-
luklarda önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Likopen 
gibi diyette bulunan antioksidanlar lipid, protein ve DNA 
oksidasyonu ve bununla ilgili hastalıklardan korunmada 
rol oynarlar.

Likopen geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılır, bir 
antioksidan olarak nefrotoksisite, hepatik hasar, nöro-
toksisite ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisinin 
üzerinde koruyucu etkilere sahiptir. Kemik sağlığını 
destekleyebilir ve osteoporoz gelişiminin önlenmesine 
de yardımcı olabilir.12 yıllık bir araştırma kanlarında 
yüksek seviyede likopen bulunan orta yaştaki erkekler-
de her tür felcin % 55 oranında azaldığını göstermiştir.

Lutein ve zeaksantin öncelikle göz sağlığı ile ilişkilidir. 
Lutein ve zeaksantin göz içinde merkezi görüşten so-
rumlu olan ve retinada yer alan makula lutea’da (sarı 
benekte) birikir ve retinayı zarar verebilecek mavi ışık-
tan korur. Besin takviyeleri tipik olarak zeaksantinden 
çok daha fazla lutein içerir. Lutein ve Zeaksantin kör-
lüğün önde gelen bir nedeni olan yaşa bağlı maküler 
dejenerasyon (makula dejenerasyonu) hastalığı üzerin-
de etkilidir. Ulusal Göz Enstitüsünde yapılan ve altı yıl 

süren bir çalışma luteinin bu hastalığa yakalanma ris-
kini azalttığı sonucuna varmıştır. Günlük olarak yeterli 
miktarda lutein tüketilirse katarakt insidansını ve ışık 
hassasiyetini de azalttığı gösterilmiştir.

Çalışmalar luteinin kalp için de iyi olabileceğini, kalp 
kasına kan akışını kısıtlayan plaklardan oluşan aterosk-
leroz oluşumunu önlediğini göstermektedir. Lutein ay-
rıca kolesterol üzerinde antioksidan bir etkiye sahiptir, 
kolesterol birikmesini ve atardamarların tıkanmasını 
önler. Bir başka araştırma diyetlerine lutein takviyesi 
ekleyen katılımcılarda eklemeyenlerden daha az arteri-
yel duvar kalınlaşması olduğu bulmuştur. Lutein ve ze-
aksantinin en iyi kaynaklarını arasında lahana, ıspanak, 
şalgam, kıvırcık marul, maydanoz, ıspanak, brokoli, kivi, 
avokado, erik, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, yaz 
kabağı, balkabağı, kırmızıbiber, sarı etli meyveler ve avo-
kado yer alır. Lutein, yumurtada da mevcuttur.

KAROTENOİDLERİN ETKİLERİ

Karotenoidle zengin diyetle beslenmenin kanser, kar-
diyovasküler ya da göz hastalıklarını içine alan birkaç 
dejeneratif düzensizliklerin risklerini azalttığı bildiril-
miştir. Bu önleyici etkileri doku ve hücreleri oksidatif 
hasardan koruyan antioksidan aktivitesi ile ilişkilidir. 
Son zamanlarda karotenoid pigmentlerinin tümör olu-
şumunu engellediği ya da gelişimini yavaşlattığı şeklinde 
sonuçlar elde edilmiştir.

Kanserin oluşumu, tüm dünyada doğrusal bir artış gös-
termektedir. Sigara ve alkol kullanmak, stres, hava kir-
liliği, gıdalara katılan bazı katkılar ve radyasyon gibi pek 
çok faktör, kansere yakalanma riskini arttırmaktadır.

Hücre çoğalmasına yardımcı pek çok madde vardır. Ar-

Karotenoidle zengin diyetle beslenmenin kanser, kardiyovasküler ya da göz hastalıklarını içine alan birkaç dejeneratif 
düzensizliklerin risklerini azalttığı bildirilmiştir. Bu önleyici etkileri doku ve hücreleri oksidatif hasardan koruyan anti-
oksidan aktivitesi ile ilişkilidir. Son zamanlarda karotenoid pigmentlerinin tümör oluşumunu engellediği ya da gelişimi-
ni yavaşlattığı şeklinde sonuçlar elde edilmiştir.
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senik, fazla miktarda östrojen, A vitamini eksikliği, epoksitler 
ve uzun süre güneş ışığına maruz kalma, bu tip etkiyi yaratan 
başlıca faktörlerdir.

Hücre çoğaldıktan sonra başka hücre kolonilerinin oluşumu 
hızlı bir şekilde gerçekleşir ve oluşan koloniler vücudun diğer 
bölümlerine nüfuz eder, burada tümörlerin değişik organla-
ra gönderilmesi (metastaz) söz konusudur. Vücudun kendini 
koruma sistemi, bu tür oluşumlara neden olan zararlı mad-
delerin işlevini sona erdirmede ve zarar görmüş DNA’nın 
onarılmasında aktif haldedir. Karotenoidler, pek çok etki me-
kanizması ile kanseri önleme yeteneği gösterebilirler. Bu me-
kanizmalardan biri antioksidan aktivitesidir.

Diğer etki mekanizması ise karotenoid ve retinoik asidin hüc-
reler arası haberleşmeye etkisi şeklindedir. Hücre bir diğer 
hücreye bölünme ile ilgili sınırlamaları içeren bilgiler gönde-
rir. Bu şekilde düzenli olarak bölünme gerçekleşir. Bu tip sı-
nırlayıcı uyarılar olmadığı zaman kontrolsüz hücre bölünmesi 
söz konusudur. Karotenoidler ve retinoik asit, hücrelerin kont-
rolsüz bölünmesini ve dolayısıyla da kanser oluşumunu en-
geller. Yapılan çalışmalar, pek çok gıdada bulunan β-karoten, 
likopen, lutein, β-karoten, kriptoksantin ve zeaksantin gibi 
belli başlı karotenoidlerin oluşumunu tamamlayıp depolan-
dığı organlarda antikarsinojen olarak etkili olduklarını gös-
termektedir. Sigara ve alkol kullanımı, β- karoten’in kandaki 
oranını % 20 civarında düşürmektedir. β-karoten’in kandaki 
oranı yüksek olduğunda akciğer, rahim, göğüs, cilt ve mide 
kanseri riskini düşürdüğü saptanmıştır.

Kuşkusuz karotenoidler hakkında daha fazla kaynak tarana-
bilir ve çok daha fazla şeyler yazılabilir, ancak veriler çerçeve-
sinde; karotenoidlerin vücut için varlığı önemlidir.  

Bu nedenle; az fakat devamlı sebze ve meyve tüketimi kesin-
likle ihmal edilmemeli, sebze ve meyvelerin tüketime hazır-
lanması ve pişirme işlemine ayrıca önem verilmelidir.

• https://www.bibliomed.org/mnsfull-
text/134/2010_17_3_12.pdf?1629879878

İsmet Yılmaz

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Malatya

• https://dergipark.org.tr/tr/download/article-fi-
le/191536

Semih ÖTLEŞ, Yeşim ATLI

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühen-
disliği Bölümü, Bornova-İzmir

• https://www.hakanbuzoglu.com/karoten-ve-karote-
noidler / Uzm.Dr. Hakan Buzlu

• http://www.kimyaevi.org/TR/yonlendir.aspx?-
F6E10F8892433CFF7EE1F1486EE5030E8D40DBA-
F123EC275

Kaynakça

Yapılan çalışmalar, pek çok gıdada bulunan 
β-karoten, likopen, lutein, β-karoten, krip-
toksantin ve zeaksantin gibi belli başlı karote-
noidlerin oluşumunu tamamlayıp depolandığı 
organlarda antikarsinojen olarak etkili olduk-
larını göstermektedir. 
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Çocuklar Haziran çıkmazında top-
lanmışlar, Fatima teyzenin penceresi 
dibinde, her zaman ki gibi bilye oy-
namaya başlamışlardı. Fatima teyze 
ilk anda göz ucuyla penceresinden 
kontrol etmiş, kalabalık olmadıkları-
nı görünce kendi hallerine bırakmıştı 
çocukları. Sakin sakin oynuyorlardı, 
arada hızlı bir heyecan dalgasına ka-
pılıp birden hareketleniyorlar, itişip 
kakışıyorlar ama sonra yatışıyorlardı. 
Bazılarının suratı asılmıştı bile. Ba-
zıları ise sevinçlerini belli etmemeye 
çalışıyor, kazandıkları bilyelerin gü-
venliğinden emin olmak istiyor gibi 
arkadaşlarını kolaçan ediyorlardı. 
Fakat yüzlerindeki bastırılmış gü-
lümseme yine de anlaşılıyordu. Şiş-
kin ceplerini öne doğru eğik durarak 
gizliyorlardı. İçlerinden biri, daha az 
sevimli olan, çoktan bütünüyle kay-
betmişti bilyelerini ve rest çekip ken-
di sokağına gitmeye hazırlanıyordu. 
Esaslı bir laf söylemeden, caka sat-
madan gitmek içinden gelmiyordu. 

Kısa boylu sarı çocuk ise başka bir 
nedenden uzaklaşmak ister gibiydi. 
Rakiplerinde oynamaya değecek ka-
dar bilye kalmamıştı, hem bugün hiç 
güzel bir bilye de görmemişti. Ani bir 
saldırı ile kazandıklarını kaybetmek-
te içine sinmezdi. Hemen ilk fırsatta 
bir bahane bulup uzaklaşmalıydı bu 
tehlikeli ortamdan, zaten bir süredir 
herkes onu süzüyor gibiydi. Derken 
bir hareketlenme oldu yeniden. Ço-
cukların en uzun ama akılsız olanı, 
bir süre unutulmayacak güzellikte bir 
atış yaptı. Birkaçı şaşkınlığını gizle-
mezken, diğerleri kıskançlıktan olsa 
gerek atışın hiçte güzel olmadığını 
savunuyorlardı. Bizim uzun ise atışı-
nın güzelliğini kanıtlamaya çalışıyor, 
bilyesinin havadaki süzülüşünü bir 
öykücü gibi uzun uzadıya ve süsleye-
rek anlatıyordu. Fakat kullandığı ke-
limelerden olsa gerek kimseyi ikna 
edemiyor aksine ilk anda atışını be-
ğenenleri bile şüpheye düşürüyordu. 
Sonra cevval olan çocuk, çekilin dedi 

BÜYÜK MAVİ BİLYE

Ecz. Yücel DEMİRDAĞ

Bilye süzüldü, süzüldü, 
süzüldü. Sanki havada asılı 
kalmış, sanki bir elmas ta-
şının sergisi yapılıyor gibi, 
herkesin gözünün önünden 
geçiriliyor, büyülenmeleri 
âşık olmaları hayranlık 
duymaları bekleniyordu. 
Bilye döndü süzüldü uçtu, 
zaman durdu, çocuklar 
katılaştılar, yeni olan 
bile bilyenin süzülüşünü 
aynı şekilde izledi diğer 
çocuklarla.
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ben daha iyisini atarım, izleyin de görün atış nasıl yapılır. 
O atışına hazırlanırken, kısa olan fırsat bu fırsat sessizce 
uzaklaşmalıyım diye düşünüyordu. Ama bir türlü hare-
kete geçecek cesareti bulamıyordu. Az sevimli çocukta 
çakılıp kalmıştı, belki biri bir bilye verir sen de dene der 
diye düşünüyordu. Oyun iyice uzayıp heyecanını yitirme-
sine rağmen çocukların bir yere kıpırdayacağı yoktu.

Bir ara kısa olanın gözüne yeni biri ilişti. Önemsemedi. 
Onun aklı, gitmekteydi. Yeni çocuk sessizdi. Fark etmesi 
zordu. Utangaçtı. Uzun olan baksana dedi yeni çocuğa, 
sen gördün mü benim atışlarımı. Hayır dedi yeni çocuk, 
göstersene. Kalmadı bilyem dedi uzun, kaybettim hep-
sini, ama şanssızlıktan yani. Bende var dedi yeni olan, 
veririm sana istersen. Verir misin gerçekten, ver hadi 
dedi uzun. Elini cebine soktu, biraz kurcaladı ve iki bilye 
çıkarıp uzattı uzuna. İzle dedi uzun. Hemen oyuna katıldı 
hesapsızca ve yeniden kaybetti bilyelerini. Utanarak ye-
niye yaklaştı, bakma kusuruma dedi. Sen de oynasana. 
Beni alırlar mı ki dedi, yeni. Alırlar, gel. Yeni hemencecik 
herkesle selamlaştı kafasıyla, elini cebine attı yeniden, 
büyük olduğu anlaşılan bir bilye çıkardı, maviydi, dur-
du sırasını bekledi, sonra bilyeyi atmaya hazırlanırken 
çocuklarda bir sessizlik oldu. Tüm gözler yeninin bil-
yesine kitlenmişti. Mavi büyük bir bilyeydi, güneş üze-
rinden yansıyor, çocukların aklını alıyordu. Yutkunmalar, 
göz seğirmeler, yoksunluk sendromu misali titremeler 
sardı çocukları. Yeni de sessizliği ve bakışları fark etti, 
bir an ne yapacağını şaşırdı, bir süre yapamadı atışını, 
fakat sonra elini göz hizasına kaldırdı, gözleri bilyenin 
hemen üstünden hedefe kitlendi, parmakları hafifçe kı-
pırdadı, kasları gerildi, ağzı açıldı, arkadaki ayağından 
güç alıp bilyeyi elinden fırlatarak çıkarıverdi. Bilye yeni 
çocuğun elinden ağır çekimde ayrıldı, havada döne döne 
süzülmeye başladı, üzerinden onlarca göz yansıyor, ço-
cukların tüm bakışlarını taşıyordu. Herkes aynı noktaya 

kitlenmiş, hipnotize olmuş gibi bilyenin süzülüşünü, bir 
anını bile kaçırmak istemiyormuşçasına göz kırpmadan 
izliyordu. Bilye süzüldü, süzüldü, süzüldü. Sanki havada 
asılı kalmış, sanki bir elmas taşının sergisi yapılıyor gibi, 
herkesin gözünün önünden geçiriliyor, büyülenmeleri 
âşık olmaları hayranlık duymaları bekleniyordu. Bilye 
döndü süzüldü uçtu, zaman durdu, çocuklar katılaştılar, 
yeni olan bile bilyenin süzülüşünü aynı şekilde izledi di-
ğer çocuklarla. Sonra taaaakkk dedi, bilye diğer bilye-
leri kırarcasına çullandı üstlerine, her birini bir tarafa 
savurdu. Yerden sekti, Fatima teyzenin duvarına sertçe 
çarptı, duvarda küçük bir ezik bırakarak yere düştü, ağır 
olduğundan tekrar sıçrayamadı, çocuklara doğru yuvar-
lanmaya başladı. Kimsenin gözü diğer bilyeleri görmü-
yordu. Bu nasıl bir güzellikti, nasıl bir mutluluktu ona 
sahip olmak. Mükemmelliğin tanımını sorsan akılları 
erse bu bilyedir derdi çocuklar. Şimdi çok daha izlenebi-
lir bir yavaşlıkta tüm güzelliğini sergileyerek yuvarlanı-
yordu bilye. Küçük taşlara engellere takılınca yönünden 
sapıyor türlü şirinlikler yapıyordu. O döndükçe çocuklar 
hayran oldular, çocuklar hayran oldukça bilye dönme-
ye yuvarlanmaya devam etti. Sonra durdu bilye. Duruşu 
bile öyle güzeldi ki, kimse fark edemedi herkes hala aynı 
kararlılıkla izliyordu bilyeyi. Ta ki Fatima teyze pencere-
de belirip kızgın bir şekilde bağırıncaya kadar. O ses her-
kesi bu büyüden uyandırdı. Yeter artık, gidin başka yer-
de oynayın dedi. Yeni çocuk yerdeki bilyeleri toplamaya 
başladı. Diğer çocuklar esriktiler hala. Kısa olan yardım 
etti yeniye, gel bizim sokağa gidelim dedi, elini cebine 
sokup çalkaladı, bilyelerin sesinden sayısını anlamasını 
bekleyerek. Akşama kadar oynarız bizim sokakta, kimse 
kızmaz, hem değiş tokuş yaparız bilyelerimizi, olmaz mı 
dedi. Kafa salladı yeni. Elini yeninin omzuna yerleştirdi, 
belli belirsiz çekiştirerek gel dedi. Yürümeye başladılar. 
Diğerleri gözlerini ovuşturuyorlardı.  
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Ecz. Orhan ALİCİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nın her yıl Nisan ayı içerisinde düzenlediği İstanbul Film Festivali 

için bu yıl daha büyük bir heyecan vardı. Hem festivalin 40. yılı olması hem de uzun süredir pandemi 

nedeniyle yapılamayan fiziki gösterimlerin, yapılabileceğinin heyecanı büyüktü.
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nın her yıl Nisan ayı içerisinde düzenlediği 
İstanbul Film Festivali için bu yıl daha büyük bir heyecan vardı. Hem festiva-
lin 40. yılı olması hem de uzun süredir pandemi nedeniyle yapılamayan fizi-
ki gösterimlerin, yapılabileceğinin heyecanı büyüktü. “Sinema bir şenliktir.” 
mottosuyla 40. yılını kutlayan İstanbul Film Festivali 1 Nisan tarihinde onli-
ne gösterimler yaparak başladı ve gösterimlerini geniş bir zaman dilimine 
yaymak zorunda kalarak 14 Temmuz tarihine kadar sürdü. Ulusal yarışma 
filmleri için fiziki gösterimler 1-13 Temmuz tarihleri arasında Maximum 
Uniq Açıkhava’da yapıldıktan sonra 14 Temmuz günü ödül ve kapanış töre-
ninin ardından festival sona erdi.  Festivalde 104 günde, festivalin çevrimiçi 
platformu filmonline.iksv.org adresinde, Atlas 1948 ve Kadıköy Sinemaları 
ile Maximum Uniq Açıkhava’da 91 seansta 24 ülkeden 86 uzun metrajlı, 20 
kısa film gösterildi.

Festivalin; Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film 
Yarışması, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Yarışması ve Uluslararası Yarışma 
kategorilerinde onlarca film yarıştı. Ulusal yarışma kategorisinde birbirin-
den değerli 13 film vardı. Bu filmlerden bir tanesi de senarist ve yönetmen 
Mehmet Ali Konar’ın Govenda Alî û Dayka Zîn (Zin ve Ali’nin Hikayesi) adlı 
filmi idi. Küçük bir ekip ve mütevazi bir bütçe ile çekilen filmin, lokal-yürü-
tücü yapımcı olarak teknik ekibinde bulunmak benim için de ayrı bir onurdu. 
Pandeminin hemen öncesinde çekimleri tamamlanan film Dünya ve Türki-
ye prömiyerini 40. İstanbul Film Festivali’nde yaptı. 

“Hikaye küçük bir Kürt köyünde geçer. Yaşlı anne Dayka Zîn, yakın zamanda 
öldürülmüş genç oğlu için kalabalık bir düğün halayı kurmak ister. Bu tuhaf 
istek hem kendiyle çelişir hem de küçük bir kıyamet yaşamakta olan, Dayka 
Zîn’in büyük oğlu İsa’yı ve diğer aile bireylerini de belirsiz yeni bir evrene 
taşır. Bu sıradan insanlar bu yeni dünyada kendilerini acı temelli duygula-
rın takibinde ve mantıksal düşüncenin terkinde bulurlar.” tanıtım yazısıyla 
8 Temmuz günü Maximum Uniq Açıkhava’da gösterilen filme ilgi yoğundu. 
Gösterim sonrasında film ekibi izleyicilerle soru-cevap şeklinde söyleşti. 

Festivalden ödülsüz dönen filmin festival yolculuğunun uzun, güzel ve bol 
ödüllü olması temennisiyle filme emek katan film ekibi arkadaşlarıma, yö-
netmene ve izleyicilere sonsuz sevgiler.

Govenda Alî û Dayka Zîn

“Hikaye küçük bir Kürt köyünde geçer. Yaşlı anne Dayka Zîn, yakın zamanda 
öldürülmüş genç oğlu için kalabalık bir düğün halayı kurmak ister. Bu tuhaf 
istek hem kendiyle çelişir hem de küçük bir kıyamet yaşamakta olan, Dayka 
Zîn’in büyük oğlu İsa’yı ve diğer aile bireylerini de belirsiz yeni bir evrene taşır.
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Ulusal Belgesel Yarışması

w En İyi Belgesel Ödülü’nü Yusuf Emre Yalçın’ın yönettiği Anima kazandı. 
Ulusal Belgesel Yarışması’nda Etna Özbek’in yönettiği Nosema ile Sidar 
İnan Erçelik’in yönettiği Rüzgâr Tayı filmlerine Mansiyon verildi.

Ulusal Kısa Film Yarışması

w En İyi Kısa Film Ödülü’ne Serhat Karaaslan’ın yönettiği Suçlular filmi-
ni layık görüldü. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Malaz Usta’nın yönettiği 
Sürgünde Bir Yıl filmine Mansiyon verildi.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

w Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülünü Sardunya Filmi ile Çağıl Bocut 
kazandı.

Uluslararası Yarışma

w Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü için bu yıl 9 ülkeden 11 film yarış-
tı. Altın Lale’yi bu yıl Madiano Marcheti’nin yönettiği Madalena kazandı.  
Bu yıl jüri, iki filmi jüri özel ödülüne layık gördü. 

w Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü George Peter Barbari’nin yönet-
tiği Bekâretin Sonu ve Thomas Imbach’ın yönettiği Nemesis filmlerine 
verildi.

w FIPRESCI Ödülünü Uluslararası Yarışma’da George Peter Barbari’nin 
yönettiği Bekâretin Sonu kazandı.

Ulusal Yarışma Ödülleri

w 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, ya-
pımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yarıştı. Ulusal Yarışma 
Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplandı. Ulusal 
Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni 
ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar 
Şebnem İşigüzel oldu.

w Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Emre Erdoğdu’nun 
yönettiği Beni Sevenler Listesi kazandı. 

w En İyi Yönetmen ödülü, Çatlak filmiyle Fikret Reyhan’a verildi. 

w Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Tufan Taştan’ın yönettiği 
Sen Ben Lenin filmi layık görüldü. 

w En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Dirlik Düzenlik filmindeki rolüyle Asiye Dinç-
soy’a ve Sardunya filmindeki rolüyle İlayda Elif Elhih’e verildi. 

w En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Beni Sevenler Listesi filmindeki rolüyle 
Halil Babür kazandı. 

w En İyi Senaryo Ödülü’nü Çatlak filmiyle Fikret Reyhan kazandı. 

w En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü Sardunya filmiyle Orçun Özkılınç 
kazandı. 

w En İyi Kurgu Ödülü’nü Cemil Şov filmiyle Evren Luş kazandı. 

w En İyi Özgün Müzik Ödülü Av filmiyle filmiyle Deniz Cuylan ve Brian Ben-
der’a verildi.

w FIBRESCI ödülünü Fikret Reyhan’ın yönettiği Çatlak kazandı.

40. İstanbul Film Festivali ödül dağılımı:
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Tüm tırnak hastalıklarının %20’sini oluşturan onikomikoz genellik-
le yetişkinlerde görülür. Tinea unguium isimli dermatofitonun neden 
olduğu bu hastalık özellikle ayak tırnaklarında görülür. Uzun süre ka-
palı ayakkabı giyme gibi nemli ve sıcak ortamların sürekliliği derma-
fitonun ayak tırnaklarına kolayca yerleşmesine neden olur. Tırnak-
ta bekleyen mantarlar daha sonra uygun sıcaklık ve nemli ortamda 
ayak mantarına neden olur. Mantarlı dokunun kaşınmasıyla da ellere 
oradan da vücudun başka yerlerine bulaşabilir. Yayılma hızı oldukça 
hızlı olduğundan ötürü tedavi edilmesinde erken müdahale oldukça 
önemlidir. 
Rx/
TİMOL……..0.1 g
SALİSİLİK ASİT…….3.9 g
TENTÜRDİYOT T.K (1940)….20.0 g 
ALKOL 96  k.m…………..100.0 g

Formülde Yer Alan Maddeler
• Timol:
Antibakteriyel ve antifungal etkiye sahip fenolik bir antiseptiktir. 
Aktivitesini bakteri ve fungusların sitoplazma membranın permea-
bilitesini arttırarak gösterir, bakterisid ve fungusid etkisi de bundan 
kaynaklanır. Topikal olarak uygulanır, bu preparatta da kontririton 
özelliğinden faydalanmıştır. 

• Salisilik Asit:
Akne tedavisinde çok fazla karşılaştığımız bu içerik aynı zamanda bir-
çok fungus türü üzerinde de etkilidir. Tinea barbae,tinea capitis,tinea 
cruris gibi funguslar üzerinde de oldukça etkili olduğunu söyleyebi-
liriz. Preparatte fungusid etkisinden faydalanılmıştır. Kullanılırken 
unutulmamalıdır ki salisilik asit deriden çok hızlı absorbe olur buna 
bağlı olarak salisilizim yani salisilat zehirlenmesi meydana gelebilir.

• Tentürdiyot:
(RX) /     İyod .….. 7K
               Potasyon iyodür . . . 3K 
               Etanol  ( %90 ) . . . .  90K 

• Alkol:
Majistral preparatlarımızda sıkça kullandığımız bir içerik olan etil al-
kolü bu preparatımızda da kullanıyoruz. %60–%90 yoğunluğa sahip 
olduğunda etkilidir. Cilt antisepsisi için ise %70’lik yoğunluğun (vol / 
vol) yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Hazırlanış: 
Yaklaşık 70 g alkol içerisinde timol ve salisilik asit çözülür ve iyot 
tentürü yani tentürdiyot eklenir. Daha sonra 96 C’lik alkol ile 100 g’a 
tamamlanır. Isı ve ışıktan saklanacak şekilde muhafaza edilir. Mantar 
enfeksiyonu bulunan bölgeye günde birkaç kez sürülür.

ONİKOMİKOZ

Ecz. Gazel Berfin TAŞTAN
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Nasıl bundan 20 yıl önce sağlık sektörü bugünküden işlevsel ve şekilsel açıdan 
son derece farklıysa, bundan 20 yıl sonra da şimdikinden çok daha ileri olacağını 
görmek hiç de zor değil. Geçmişte ölümcül olan birçok hastalığın şu anda doktora 
dahi danışmaya ihtiyaç duyulmadan tedavisinin mümkün olduğu göz önünde bu-
lundurulduğunda, uzmanların yakın gelecekte muayene olmak için aile hekimimize 
internet üzerinden bağlanmamızın yeterli olacağı görüşü artık kulağa eskisi kadar 
“bilim-kurgu” gelmiyor!

Dijital Sağlık: 
Modern Teknoloji Sağlığımızı 
Nasıl Denetliyor?
“Hey Siri! Yaşıyor muyum kontrol et!”

Saygun Güler

Medikal Muhendisi

Kodu okutarak da 
yazıyı okuyabilirsiniz 

>
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Vücuttaki her değişimi, anomalileri ve dinamikleri kılcal 
seviyede dahi takip etmemize olanak tanıyan biyomedi-
kal bilimi, yapay zeka teknikleriyle iç içe geçtiğinden beri 
tüm fütürist fikirler gerekli şartlar sağlandığında artık 
oldukça olağan görünmeye başladı. Özellikle son on 
yılda medikal görüntüleme teknolojilerinin sağlık sek-
törüne yaptığı katkı ciddi anlamda devrimsel denebile-
cek nitelikte. Öyle ki; sağlık sektörü çoktan kendinden 
yarı-bağımsız bir alt branş oluşturmuş durumda: Dijital 
sağlık.

Dijital sağlık aslında bir konsept. Hayati değerlerinizi 
(nabız, tansiyon, respirasyon ve kan satürasyon -SpO2- 
oranları) cebinizdeki veya evinizdeki akıllı cihazlar yardı-
mıyla takip etme olanağı sunan, size ne zaman doktora 
gitmeniz gerektiğini söyleyen, gittiyseniz size hastalığınız 
hakkında ayrıntılı bilgi veren, istediğiniz takdirde ilaç tak-
viminizi düzenleyen ve hatta mevcut sağlık parametrele-
riniz göz önünde bulundurulduğunda iyileşme/iyileşme-
me ihtimallerini dahi yüzdesel olarak sizinle paylaşmayı 
amaçlayan geniş bir kavramlar ve platformlar bütünü; 
diğer bir deyişle kişisel sağlık koçunuz...

Akıllı bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve akıllı televizyonlar-
dan sonra şimdi de akıllı saatlerin hayatımıza girmesiyle 
temel hayati değerlerin (nabız, tansiyon, respirasyon, sa-

türasyon) anlık takibi ve kayıt altına alınması fazlasıyla 
kolaylaştı. Hatta siz istemeseniz bile artık kolunuza tak-
tığınız dijital bilezikler bu kayıtları göz önünde bulundu-
rarak size zaman zaman telkinlerde bulunup hareketsiz 
kaldığınızı, bisiklete binmenizi, koşmanızı, yürümenizi 
vb. önerebiliyorlar. Dünyanın en büyük firmalarının (App-
le, Microsoft vb.) bu teknolojinin pazar potansiyelini elle-
rinden kaçırmamak adına açtıkları dijital sağlık depart-
manlarının yanı sıra Avrupa’nın prestijli üniversiteleri de 
bu konuda son 20 yılda sayısız makale yayınladı, yayınla-
maya da devam ediyor.

Dünya’da Dijital Sağlık

Uluslararası pazarın yanı sıra, devletlerin, bilimsel ta-
kibini birer politika haline getirdiği dijital sağlık sektörü, 
her sene takip edilmesi zor bir ivmede ilerlemeye baş-
ladı. Son birkaç yıldır düzenlenen Dünya Dijital Sağlık 
Kongresi’ne 2019 Kasım ayında tekrar Londra ev sahip-
liği yapacak. IBM, Oracle gibi dev şirketlerin üst düzeyde 
katılım gösterdiği bu gibi etkinlikler dünyanın hemen her 
yerinden misafir ağırlıyor. 

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi, özel sektörle eş 
zamanlı ilerleme kaydedebilmek adına katıldığı bu etkin-
liğe bu sene bilgi teknolojileri sorumlu başkanı Adrian 

Medikal görüntüleme teknikleri tüm sağlık sektöründe büyük bir devrim yarattı. Bunun yanında gelişen video kamera 
teknolojisi de objeleri en ince ayrıntısına kadar, insan gözünün dahi fark edemeyeceği detaylarla kayıt altına almaya 
olanak tanıyor artık. Her ne kadar ideal pletismografik sinyaller en sağlıklı biçimde oksimetrelerin deriye temas eden 
foto-detektörleri tarafından toplansa da, bir diğer optik cihaz olan video kameralarla da bu gayet mümkün aslında. Hem 
de öyle özel, üst düzey, pahalı vb. kameralardan da bahsetmiyoruz.
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Byrne ile gidiyor. Her fırsatta özellikle hastaların dijital 
sağlık bilgi platformlarıyla aralarındaki mesafeyi azalt-
malarının öneminden bahseden Byrne, kullanıcı dostu 
web platformlarının tüm sağlık sektörünü geri dönülmez 
bir devrimden geçirdiği kanaatinde. Daha önce birkaç kez 
İstanbul’da da çeşitli isimler altında düzenlenen dijital 
sağlık konferansları ülkemizde de (yeteri kadar olmasa 
bile) ilgi görmekte. Kişiye özel tıp uygulamaları, giyilebilir 
teknoloji, hasta veri güvenliği gibi konuların ele alındığı 
bu konferanslar şüphesiz sağlık sektörünün modernleş-
mesinde büyük etkiye sahip.

Nasıl bundan 20 yıl önce sağlık sektörü bugünküden iş-
levsel ve şekilsel açıdan son derece farklıysa, bundan 20 
yıl sonra da şimdikinden çok daha ileri olacağını görmek 
hiç de zor değil. Geçmişte ölümcül olan birçok hastalı-
ğın şu anda doktora dahi danışmaya ihtiyaç duyulmadan 
tedavisinin mümkün olduğu göz önünde bulunduruldu-
ğunda, uzmanların yakın gelecekte muayene olmak için 
aile hekimimize internet üzerinden bağlanmamızın ye-
terli olacağı görüşü artık kulağa eskisi kadar “bilim-kur-
gu” gelmiyor!

Dijital Sağlığın Son Yıllardaki Gözdesi: 
Fotopletismografi

Carl Johnson’ın 1930’larda bir çeşit fotosel kullanarak 
dokulara dolan kan miktarını sinyallerle gözlemlemeye 
yarayan cihazı, hemen birkaç sene sonra Alrick Hertz-
man’ın klinik çalışmalarıyla beraber bugünkü “Fotople-
tismografi” teknolojisine de zamanla ismini kazandırmış 
oldu. Bugün tüm acil kliniklerinde bulunan oksimetre-

ler (kanınızdaki oksijen oranını anlık görüntülemek için 
parmağınıza veya kulağınıza takılan küçük non-invazif 
cihazlar) temelde fotopletismografi teknolojisini kullan-
makta. 

Pletismografi kelimesi aslında Yunanca’dan geliyor; de-
ğişim veya büyümeyi ifade etmek için kullanılıyor. Mo-
dern pletismograf cihazları vücudun belirli bir bölge-
sindeki veya organındaki kan miktar değişimini ölçmede 
kullanılırlar. Fotopletismografi ise bu işlemin, ışığın optik 
özellikleri kullanılarak yapılan versiyonu. Vital değerle-
rin belki de en önemlisi olan kandaki oksijen oranı (sa-
türasyon -SpO2-) daha önceleri arterlerden alınan kan 
örnekleriyle laboratuvar koşullarında belirleniyorken şu 
anda yalnızca birkaç saniye içinde kulağınıza veya par-
mağınıza taktığınız, fotopletismografi teknolojisinin birer 
ürünü olan küçük oksimetre cihazlarıyla anında monitö-
re edilebiliyor.

Oksimetreler geliştirilmeye, kullanılmaya ve ticari ola-
rak satılmaya başlandığı 1970’li yıllardan beri şüphesiz 
dijital sağlık sektörünün göz bebeği konumundalar. Ta-
mamen non-invazif (cerrahi hiç bir müdahale gerektir-
meyen) bir biçimde, her kalp atışınızla beraber dokuları-
nıza dolan kan miktarındaki değişimi iki boyutlu analitik 
düzlemde göstermeye ve analiz etmeye olanak sağlayan 
bu cihazlar şimdilik kalp atış hızınızı, perfüzyon indek-
sinizi ve oksijen satürasyonunuzu neredeyse sıfıra yakın 
bir hata oranıyla rahatlıkla söyleyebiliyor.

Fotopletismografik sinyaller (FPG) kalp hakkında şimdi-
lik EKG sinyalleri kadar ayrıntılı bilgi vermese de birçok 
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kardiyovasküler hastalığın habercisi. Temelde iki farklı 
parçada incelenen bu sinyallerin statik komponenti da-
marsal aktiviteye bağlı olarak değişiklik gösterebilirken 
dinamik komponenti ise kan hacmi ve kardiyo aktivite 
hakkında sağlıklı bilgiler veriyor. Geliştirilen yarı-iletken 
teknolojisi sayesinde oksimetrelerde kullanılan -düşük 
maliyetli- malzemeler, derinin yüzeyine gönderilen fark-
lı dalga boylarındaki ışınların dokuyla ve doku altındaki 
kanla olan etkileşimlerini analitik olarak inceleyebilme-
mizi sağlıyor.

Fotoğraf John Allen’ın 2007’de yayınlanan “Photoplet-
hysmography and its application in clinical physiological 
measurement” isimli makalesinden alıntıdır. Physiologi-
cal Measurement

Yukarıdaki figürde aynı zaman dilimlerinde örnek EKG ve 
FPG -dinamik komponent- sinyalleri gösterilmiş. Her bir 
kalp atışından sonra dokudaki kan miktarının değişimi-
ni alttaki figürden takip etmek zor değil. Görüldüğü gibi 
eğer elinizde birinin altmış saniyelik bir FPG sinyali var 
ise nabzını (kalbin bir dakika içindeki atış sayısı) hesapla-
mak için toplam dalga sayısına bakmak yeterli olacaktır. 
Her ne kadar nabız hesaplamaları için tek bir ışının et-
kileşimini gözlemlemek yetse de, oksimetreler kandaki 
oksijen oranını ideal kesinlikte ölçmek için deriye bir ye-
rine farklı dalga boylarında iki tane ışın gönderir; kırmızı 
ve kızılötesi. Bu iki dalga boyuna sahip ışınların, kanın 
oksijen taşımakta görevli moleküllerindeki (hemoglobin) 
absorbe olma oranları oldukça iyi bilindiği için, kandan 
geriye yansıyan (veya absorbe edilip yansımayan) iki ışın 
miktarının kalibre edilmesiyle satürasyon -SpO2- oranı 
hızlı bir şekilde hesaplanabilir.

Fotopletismografik sinyallerin kullanım alanı bunlarla 
sınırlı değil elbette. 2000 yılından sonra özellikle İtalya 
ve Çin’de yapılan çok sayıda araştırma bu sinyallerin kan 
basıncını belirlemede birer ölçü olabileceğini de göster-
di. 2013’te Domenico Grimaldi ve ekibi yapay sinir ağ-
ları kullanarak bu sinyallerin morfolojik (şekilsel) bazı 
karakteristiklerinin kan basıncıyla direk ilişkisi olabile-
ceğini gösterdi. Ekibin IEEE konferansında sundukları 
araştırmadan bu yana yapay zekanın -sinir ağları dışında 
da- birçok uygulaması bu ilişkinin matematiğini çözmek 
için kullanılıyor.

Yazının başında da söylendiği gibi, medikal görüntüle-
me teknikleri tüm sağlık sektöründe büyük bir devrim 
yarattı. Bunun yanında gelişen video kamera teknolojisi 
de objeleri en ince ayrıntısına kadar, insan gözünün dahi 
fark edemeyeceği detaylarla kayıt altına almaya olanak 
tanıyor artık. Her ne kadar ideal pletismografik sinyal-
ler en sağlıklı biçimde oksimetrelerin deriye temas eden 
foto-detektörleri tarafından toplansa da, bir diğer optik 
cihaz olan video kameralarla da bu gayet mümkün aslın-
da. Hem de öyle özel, üst düzey, pahalı vb. kameralardan 
da bahsetmiyoruz.

Bugün piyasadaki çoğu dijital görüntü cihazları renk 
skalası olarak RGB (red-kırmızı, green-yeşil, blue-ma-
vi) modellerini kullanırlar. Bu modeller, temel olarak bu 
üç farklı dalga boyundaki görüntü verisini birleştirip aynı 
düzleme koyar ve çektiğiniz resimleri -veya videoları- bu 
şekilde kompoze eder. 

Farz edelim ki selfie kameranızla yüzünüzün bir fotoğ-
rafını veya videosunu çektiniz. Oluşan görüntü aslında 
yüzünüzden kameraya geri yansıyan kırmızı, yeşil ve 
mavi ışık verisinin birleştirilmesiyle meydana getirilir. 
Tıpkı oksimetre cihazlarının deriden geri yansıyan kır-
mızı ve kızılötesi ışınları yarı iletken tabakalar üzerinde 
işleyerek, değişen kan hacmini sinyalize etmesi gibi, vi-
deo kameralarla da benzer bir model kırmızı-yeşil veya 
kırmızı-mavi renk analizi yürütülerek yapılabilir. Özellik-
le nabız ve respirasyon oranı belirlemede artık sadece 
kaydedilen kısa bir videonuz ve bunun yanında basit bir-
kaç sinyal işleme tekniği tüm hesaplamaları yapmak için 
yeterli. 

Tabii konu oksijen satürasyonuna gelince işler ‘temassız 
Fotopletismografi’de biraz daha zorlaşıyor. Çünkü bu-
lunduğunuz yerin ışık yoğunluğu, kameranın merceğine 
durduğunuz uzaklık, gün ışığı, derinizin rengi, kamera 
kalitesi vb. gibi bir çok etken toplanan bu üç farklı dal-
ga boyundaki verinin büyüklüğünü (amplitude) fazlasıyla 
etkilemekte. Yine de 2010’dan bu yana Oxford Üniversi-
tesi’nin ve Philips şirketinin ayrı ayrı yürüttüğü çalışma-
lar son derece umut verici. Araştırmacılar şimdiye kadar 
özel ışıklandırmaya sahip odalarda deriye herhangi bir 
ekipman bağlamaksızın mekano-optik filtreler monte 
ettikleri kameralarla onlarca katılımcının oksijen oran-
larını yüzde 2~3’lük hata oranlarıyla tespit edebildiler. 
Bunun yanında Southampton’daki bir dijital sağlık şirketi 
ise bu işlemin ucuz selfie kameralarıyla bile yeterli sevi-
yede algoritmalar geliştirildiği takdirde başarılı olabile-
ceğini söylüyor. 

Fotopletismografik sinyallerin morfolojik karakteristik-
lerinin ne gibi hastalıkların habericisi olabileceği hala 
trend bir araştırma konusu. Yapay zekanın bir alt kolu 
olan yapay sinir ağları büyük ölçüde bu sinyallerin po-
tansiyelini analiz etmekte kullanılıyor. Şimdiye kadar ku-
laktan, parmaklardan ve kamerayla çekilen yüz videola-
rından toplanan pletismografik veri bu yapay sinir ağları 
yardımıyla analiz edilip kardiyo-hastalıkların belirtileriy-
le eşleştirilmeye çalışılıyor. 

Özellikle tFPG teknolojisinin sağlık sektöründeki potan-
siyelinin ne kadar geniş olduğunu, tüm dünyada yayınla-
nan makale sayısına bakarak anlayabiliriz. Amerika’da 
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birkaç araştırma hastanesi yeni doğan departmanında 
uyuyan bebekleri bu şekilde güvenli bir biçimde monitö-
re edebilecek düzenekler kurdular bile. 

Eğer tahmin edildiği gibi bu araştırmalar/uygulamalar 
başarıya ulaşırsa -tıpkı polikliniklerde doktorunuzun 
EKG sonuçlarını okuyup size bilgi vermesi gibi- bundan 
5-10 sene sonra da aile hekiminizin Skype üzerinden 
sizden bu veriyi toplayıp kardiyo-sağlığınız hakkında an-
lık rapor vermesi çok uzak bir ihtimal gibi durmuyor. Veya 
evdeki şahsi bilgisayarınızda kendi yüzünüzden topladı-
ğınız veriyi (video, fotoğraf vb.) çeşitli sağlık algoritma-
larında sorgulatıp sahip olabileceğiniz potansiyel has-
talıklar hakkında bilgi sahibi olabileceğinizi hayal edin. 
Birçok hastalığın bu yolla erken teşhis konularak başla-
madan bitirilebileceği günler oldukça yakın.

Dijital Sağlığın Geleceği ve Türkiye

Dijital Sağlık sektörü şüphesiz yüksek ivmesini kaybet-
meden büyümeye ve insanlığa hizmet etmeye devam 
edecek. Önemi günden güne artan bu alan, tıp biliminin 
her geçen gün “ölümsüzlüğe” daha da yaklaşmasıyla 
hem sosyal bilimler açısından hem de fen bilimleri açı-
sından misyonunu yeniden konumlandırma evresinde. 
Üç boyutlu yazıcıda üretilen organlar, tele-cerrahi ope-
rasyonlar (ameliyatı yapan kişiyle ameliyat olan kişinin 
fiziksel olarak farklı ortamlarda bulunması), vücuda 
yerleştirilen vital-değer-ölçer çipler, medikal nano-ro-
botlar, üst düzey kardiyo-piller vb. bütün bu gelişmeler-
le ortaya çıkan modern teknoloji trendinin bir ucundan 

yakalamanın zamanı çoktan geldi de geçiyor. İnsanların 
bilgiye ulaşma kanallarının değişmesiyle beraber artık 
düşünce sistemleri, alışkanlıkları ve belki kültürleri de 
bu değişimden elbette nasibini alıyor. 

Soru şu ki, ülke olarak bu olan biten gelişmelerin tam 
olarak neresindeyiz? Akademik enstitülerimiz üzerleri-
ne düşen görevi, ürettikleri bilginin ışığında halkı daha 
da yukarıya çekerek yapıyorlar mı? Gerekli desteği göre-
biliyorlar mı? Yoksa biz de dünyanın büyük bir kısmı gibi 
tüm olan bitene uzaktan bakarak ne olup bittiğini yalnız-
ca izleyecek miyiz?

Belki bazı araştırma alanları için bu modern trendin bir 
köşesinden yakalamak artık çok zor olabilir. Örneğin bu-
gün milyarlarca dolar yatırım yapıp MRI görüntüleme ci-
hazı üretmeye kalkışmak en azından ekonomisi kırılgan 
bir ülke için çok mantıklı bir seçim gibi görünmese de, 
bu büyük trendin düşük sermaye gerektiren -hatta ba-
zen gerektirmeyen- yakalanması kolay taraflarına sıkıca 
tutunmamamız için hiç bir neden yok. Dijital Sağlık son 
20 yılda işte tam da o alanlardan biri haline dönüştü. Her 
bireyin, araştırma grubunun, enstitünün ve kurumun bu 
alana kendi cephesinden bir şeyler katabileceği, kolaylık-
la fikir alışverişi yapıp yeni ürünler, algoritmalar, yazılım-
lar ve bakış açıları kazandırabileceği zengin bir sektör 
oluşmuş durumda.

Bilimsel literatürde bu zamana kadar biriktirilen ma-
teryallere bakıldığında Avrupa’nın her sene dijital sağlık 
alanında yaptığı onlarca yayının yanında Türkiye’de bu 
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alana gösterilen ilginin şimdilik biraz yetersiz olduğunu 
görüyoruz. Fakat yine de uluslararası dergilerde yayın-
lanmış birkaç araştırmamız mevcut bu alanda. 

Aslında çok fazla sermaye de gerektirmeyen bu araştır-
ma alanı Türk üniversiteleri için bulunmaz bir fırsat. Eğer 
elinizde veri toplama ve işleme ekipmanınız var ise (ki 
bu ekipmanlar normal bir mühendislik fakültesi bünye-
sinde bulunması gereken asgari cihazlardan oluşmakta) 
tek ihtiyacınız olan şey gerekli çevresel şartları (ışık vb.) 
sağlayabildiğiniz bir oda ve katılımcılar. Üniversiteler eğer 
bu alanda doktora veya yüksek lisans araştırmacılarını 
desteklerse yalnızca birkaç senede literatüre oldukça 
büyük/önemli katkılar minimum sermayelerle yapılabilir. 

İşin yalnızca uygulanabilir mühendislik kısmından değil, 
teorik kısmından da irdelenebilecek birçok yön var el-
bette. Örneğin tFPG sinyalleri işlenirken kullanılan ma-
tematiksel modeller hala daha kusursuz çalışmamakta. 
Kullanılan yapay zeka tekniklerinin gün yüzüne çıkardığı 
bilgiler, daha sağlam matematik modellerle daha kesin 
sonuçlar verebilirler. Video kayıtlarından toplanan tFPG 
sinyallerinin üç farklı kanalda ayrıştırılan RGB (kırmızı, 
yeşil, mavi) verileri, ayrı ayrı işlenmeden önce daha saf 
hale getirilmek için bir seri “bağımsız komponent anali-
zi”nden geçiyor. Her ne kadar sinyal morfolojisi açısından 
işe yaradığını gördüğümüz bu matematiksel algoritmalar 
sinyal analizinde mutlaka kullanılsa da, literatürde bu 
konu üzerinde yayınlanan makaleler oldukça sınırlı. 

Hem mühendislerin hem de matematikçilerin bir araya 
gelip çalışabileceği, üretebileceği bu geleceğin alanında 
umuyoruz ki Türk üniversiteleri zaman kaybetmeden 
dikkatlerini bu alana çevirirler.
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Kaynaklar ve İleri Okuma
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Ecz. Zeynep TOPRAK

OKUMA VE 
İZLEME 
ÖNERİLERİ

Film, kişinin kendinden 
kaçamayacağını ve yarım 

kalmışlıklarla eninde sonunda 
hesaplaşılacağını ajitasyona 

başvurmadan, yaşamın sade-
liğinde ve rastlantısallığında 

göstermektedir. Bu sadelik ve 
rastlantısallık sayesinde 

yaşanılan hesaplaşmaların 
yaşattığı kederi yaşamın 

akışına havale etmektedir.

Pain and Glory (Acı ve Zafer)
Yönetmenliğini ve senaristliğini Pedro Almodovar’ın yaptığı kısmi 
otobiyografik dramatik filmdir. İspanyol yönetmenin 2019 yılında 
vizyona giren son filminin başrollerinde Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia, Penelope Cruz, Julieta Serrano ve Leonardo Sbaraglia 
yer almaktadır. Acı ve Zafer, 92. Akademi Ödülleri’i en iyi ulusla-
rarası film kategorisinde yarışmak üzere İspanya’nın adayı olarak 
gösterildi. Antonio Banderas “Salvador Mallo” rolüyle akademide 
en iyi erkek oyuncu olarak aday gösterildi ayrıca aynı yıl bu rolüyle 
Cannes Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

Güzel yaşlanmanın ne demek olduğunu Antonio Banderas ile bir 
kez daha bizlere gösteren Acı ve Zafer; dere kenarında çamaşır yı-
kayan kadınlarla başlar. Bu sahne başrol olan Salvador Mallo’nun 
(Antonio Banderas) film boyunca kullandığı psikoaktif maddenin 
etkisiyle, hatırladığı çocukluktan kalma anılarından biri. Film, Sal-
vador’un şimdi ve flashback ile geçmişte yaşadıkları arasında pa-
ralel bir zamanda ilerlemektedir. Soyut acıların somut acılardan 
daha çok insanın canını yaktığını şahane anlatan filmde başrol olan 
Mallo, başarılı bir yönetmenlik kariyeri geride kalmış sağlık sorun-
larıyla boğuşan bir yönetmendir. Pedro Almodovar bu filmi ile kendi 
ile hesaplaşmalarını kısmen anlatmaktadır. Çocukluk yıllarını, aile-
sinin fakirliğini, bu fakirlikten doğan hayattaki seçenek kısıtlılığını 
ve sosyoekonomik durum ile kilise arasındaki ilişkiyi sade bir şekil-
de anlatmaktadır. Filmin ilk dakikalarında “birden fazla fiziksel acı 
çektiğim gecelerde tanrıya sığınırım, tek bir fiziksel acı çektiğimde 
ateistim” derken inanç meselesini filmine taşımaktadır. Acı ve Za-
fer’de Almodovar Salvador üzerinden cinsel yönelimini, kendi yaşa-
mındaki karşılaşmaşarı da sergilemektedir. Salvador’un annesine 
“kendim olduğum için seni hayal kırıklığına uğrattım” dediği sah-

PAİN AND GLORY
(ACI VE ZAFER)
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nesi bunu bize göstermekterdir.  Almadovar, sıcak renk-
lerin yoğun olduğu renk paletini kullanarak bize içimizi 
ısıtan görsel bir şölen deneyimi sunmuştur. Film, kişinin 
kendinden kaçamayacağını ve yarım kalmışlıklarla enin-
de sonunda hesaplaşılacağını ajitasyona bavurmadan, 
yaşamın sadeliğinde ve rastlantısallığında göstermek-
tedir. Bu sadelik ve rastlatısallık sayesinde yaşanılan 
hesaplaşmaların yaşattığı kederi yaşamın akışına havale 
etmektedir.

Sade ve akdeniz sıcaklığını her sahnesinde hissettiren 
bu güzel filmi en kısa sürede izlemeniz dileğiyle. Şimdi-
den iyi seyirler...

Pedro Almodovar kimdir?
24 Eylül 1946’ da doğan ünlü İspanyol yönetmenin tam 
adı Pedro Almodovar Caballero’dur. İspanyol gelenekle-
rine göre çocuklar ön adlarını takiben babalarının soyad-
ları ve annelerinin evlenmeden önceki soyadlarını alırlar. 
Caballero annesinin evlenmeden önceki soyadıdır ancak 
kendisi bunu hiç kullanmamıştır. Filmleri için sadece 
soyadını kullanır: bir Almodovar filmi/ un film de Almo-
dovar. Ailesinin itirazlarına rağmen 1967 yılında sinema 
hayalini gerçekleştirmek için Madrid’e gitmiştir. Faşist 
franco rejimi Ulusal Film Akademisi’ni kapattığında Al-
modovar yoluna kendi çabalarıyla devam eder. 1970’lerin 
sonuna kadar aşırı cinsellik ögeleri içeren kısa filmler 
çekmiştir. Kendi anlatımına göre cinsel kimliğini keşfet-
mesi 34 yaşında olmuştur. O zamana kadar biseksüel 
yaşam sürdüğünü söyler. Almodovar filmlerini yeni ta-
nışılan insana benzetir ve şöyle der: “İlk tanışıyorsanız, 
karşınızdaki kişi çoğunlukla eğlenceli ve pozitif tarafla-
rıyla size görünür ama takibeden karşılaşmalarda artık 
rahatlamış ve gerçek kimliğiyle karşınızdadır. Filmlerim 
için de aynısını söyleyebilirim, ikinci hatta üçüncü izleyi-
şinizde farklı şeyler bulabilirsiniz…”

Pedro Almodovar

TAZE ÇIKTI

NORA İSTANBUL BİR HİÇTİR
LAL LALEŞ
Laleş, Nora İstanbul Bir Hiçtir’de bize hafıza 
çekmecesinde saklanan bir aşkın gün dökü-
münü anlatıyor. Cezayir Sokağı’na seslerini 
bırakıp kendi denizlerine dönen Martılar... Ya-
lınayak geçilen denizler... Köknar yapraklarına 
emanet edilen kalpler... Ve karanfilli hakikat!.. 
Nora İstanbul Bir Hiçtir, sır cümlelerle dolu bir 
Aşkşiir. (Tanıtım Bülteninden)

YEDİLER TEKNESİ
ABDULLAH AREN ÇELİK
Yediler Teknesi Abdullah Aren Çelik’in üçüncü 
romanı. Bir marangozun hayatına odaklanan 
kitap, okuru kolay kolay unutamayacağı çarpıcı 
bir tanıklığa davet ediyor. Bir cevap uğruna heba 
edilen bir hayatın şaşırtıcı hikâyesiyle Yediler 
Teknesi insana, aidiyet hissine, yurt ve yurtsuz-
luğa dair sisteme yöneltilmiş sert bir eleştiri 
aynı zamanda. (Tanıtım Bülteninden)
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Sinemada “4. Duvar” olarak adlandırılan izleyici ile karakterler arasında kamera ile kurulan kurgu duvarı var-
dır. Dizi de bu duvar yıkılarak, dizinin başından sonuna kadar Fleabag seyirciyle konuşuyor. Fleabeg’in 4.duvarı 
yıkarak seyircileri de dâhil ettiği konfor alanı, seyircinin karakterle bağını güçlendiriyor.

Fleabag; başta kadınlar olmak üzere herkesin iz-
lemesi gerektiğini düşündüğüm, her sezonu altı-
şar bölümden oluşan iki sezonluk muhteşem bir 
mini dizi. Dizi, aynı zamanda başrolünü de üstle-
nen Phoebe Waller-Bridge tarafından, 2013 yılında 
sergilediği tek kişilik tiyatro oyunundan diziye uyar-
landı. “Fleabag” Waller-Bridge’e ailesi tarafından 
verilen takma isim. Waller-Bridge bir röportajında 
argoda adi, pislik anlamına gelen bu ismi neden 
kullandığını “Ona öyle seslenmek istedim çünkü 
kişiliğinin ve dış görünüşünün hayatının tamamen 
kontrolünde olduğu izlenimini vermesini istedim, 
aslında gerçekte o öyle birisi değil.” şeklinde açık-
lıyor.

Sinemada “4. Duvar” olarak adlandırılan izleyici 
ile karakterler arasında kamera ile kurulan kurgu 
duvarı vardır. Dizi de bu duvar yıkılarak, dizinin ba-
şından sonuna kadar Fleabag seyirciyle konuşuyor. 
Fleabeg’in 4.duvarı yıkarak seyircileri de dâhil ettiği 
konfor alanı, seyircinin karakterle bağını güçlendi-
riyor.

İlk sezonu 2016 yılında yayınlanan Fleabag; herkes 
gibi büyük hatalar yapmış, büyük kayıplar vermiş 
ve bu kayıplarla nasıl başa çıkacağını pek de kes-
tirememiş bir kadının sorgulama ve benliğini kabul 
ettirme savaşını sıradan hayatı üzerinden anlatıyor. 
Dizide Fleabag’in aile bireyleriyle garip ilişkisini, 

aşk hayatında yüzünün bir türlü gülemeyişini, ya-
şadığı ekonomik sıkıntılara rağmen hayata tutun-
ma çabalarını çoğunlukla tebessümle bazen de hü-
zünlenerek seyrediyoruz.   

Phoebe Waller-Bridge’nin muhteşem sinematogra-
fik dehası dizinin her sahnesine kendisini gösteri-
yor. Dizinin iki sezonu arasında komedi unsurunun 
kullanılması dışında büyük bir sıçrama görülmek-
tedir. İki sezon arasında lisans ve yüksek lisans 
eğitimi arasındaki fark söz konusu diyebiliriz. İlk 
sezonu 2016’da yayınlanan Fleabag, ana karakte-
rin kendi dünyasına yoğunlaşıp onu yakından tanı-
tırken, 2019’da yayınlanan ikinci sezonunda ise ilk 
sezonda kurulan dünya üzerine büyük bir ustalıkla 
yeni bir katman ekleniyor. Dizi her ne kadar ikinci 
sezonuyla patladıysa da birinci sezonun kurduğu 
temeller olmadan ikinci sezona ulaşamazdık.

Dinden arzulara, abla-kardeş ilişkisinden aileye, 
kişinin kendini sevmesinden aldığımız kararlara 
kadar birçok konu, içselleştirebileceğimiz kadar 
güzel işleniyor.  Bu yapılırken hiyerarşik bir yerden 
sahne ve konuşmalarla değil de “İşte bu da hayat, 
ne yaparsın?” gibi bir sadelikle anlatılıyor. İster 
bekâr bir kadın olun, ister aile babası bir erkek, 
ister kalıplara sığmak istemeyen normal bir birey: 
Fleabag herkesin izlemesi gereken bir dizi. En kısa 
sürede izlemeniz dileğiyle. Şimdiden iyi seyirler.

FLEABAG BİR DİZİ ÖNERİSİ
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BİR DİZİ ÖNERİSİ

O Ben’im
Devindim durdum, bunaldım çıktım, uyudum kalktım, 
uyuştum kaçtım, düşündüm uçtum, sevindim korktum, 
okudum karıştım, denedim kasıldım, sararıp soldum;
Hep kaçtım, kaçtım, kaçtım.
“Bir türlü O’ndan olamadım, O’na varamadım!”
Dediğim anda,
Evrene bir iğne batırıp, uçsuz bucaksızlığına üflemiş oldum.

Aşağı indim, O’nu düşündüm
Yukarı çıktım, O’nu düşündüm
Düşüncesini bıraktığımda
Ne aşağı kaldı, ne yukarı!
Geriye bir şey kalmadığında
O Ben oldum!

Ecz. Mesut EKİN
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SUNUM
Halka kesilmiş soğanı una bulayıp kızartın

Izgara edilmiş limon, dere otu, kıyılmış maydanız veya diğer 
yeşilliklerle servis edin...

YÖNERGELER
w Balığı temizledikten sonra kulanmadığımız kısımlarını def-
ne yaprağı, tarçın, soğan ve tane karabiber biberle haşlayarak 
balık suyu elde edin.

w 200 gr olacak şekilde elde ettiğimiz 2 parça kılçıksız eti tuz-
layıp unladıktan sonra ayçiçek yağı ile orta ateşte 6-8 dakika 
arasında kızartın.

w Balık suyu ve suyu bir arada kaynatın ve safranı ekleyin.

w Sıcak suyla ıslatmış olduğumuz pilavı süzdükten sonra tava-
ya attığımız tereyağı eşliğinde kızartma yağı, badem, çam fıstı-
ğı ve kuş üzümünü ekleyerek pilavınızı iyice kavurun .

w Safranlı suyu pilava ekleyerek altı kısık şekilde pişirime alın 
suyu çekmesine yakın baharatları ekleyip demlenmeye bıra-
kın.

w Farklı bir lezzet deneyimi yaşamak isteyenlere beyaz şarap 
eşliğinde tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Birbirinden güzel yemekleri  ve içecek-
leri bulunan ve köklü bir kültüre sahip 
olan Arap mutfağından  iki seçki..Biri 
ana yemek olan Siyadiye diğeri ise ba-
zen ana yemek olarak ama çoğunlukla 
meze olarak  tüketilen Humus.

MALZEMELER

Pilavı için ;
285 gr Basmati Pilavı
250 gr Balık Suyu
200 gr Su
1 gr Safran
20 gr Soğan Rendesi
30 gr Tereyağı
15 gr Kuş Üzümü
15 gr Balık Kızartma Yağı
2 gr Tuz
4 gr Badem
3 gr Çam Fıstığı
1 gr Karabiber
1 gr Tarçın
BALIK
1 Lagos Balığı (1 porsiyon 200gr’dır.)

Lagos balığı ve safranlı basmati 
pilavı ile Arap yemek dünyasında 
çok sevilen yemeklerden ..

SİYADİYE Ferhat SANA

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
GASTRONOMİ VE MUTFAK 
SANATLARI



YÖNERGELER
w Nohutları bir gece önceden ıslatın.

w Nohutları iyice haşlayın, buz hariç bütün malzemeyi ekle-
yip pürüssüz bır kıvam alana kadar rondodan çekin.

w Elde ettiğiniz humusun kıvamını açmak için buzları ekle-
yin.

w Tabaklama hususunda envai çeşit malzemlerle zengin bir 
tabak çıkarmanız hayal gücünüze kalıyor ben tabaklamam-
da sumak,zeytinyağı,brunoise doğranmış turşu,çam fıstığı,-
paprika ve turp kullandım.

Afiyet olsun.

MAYIS • HAZİRAN • TEMMUZ 2021
47

Humus; nohut,tahin,limon suyu ve baha-
ratların bir araya getirilmesiyle elde edilen 
bir mezedir ortadoğu da  arap mutfağına 
ait olan humus arapça nohut anlamına 
gelmektedir,dünyanın birçok yerinde tüke-
tilmektedir.

MALZEMELER
(6 Porsiyon)

Nohut  770 gr
Tahin  212  gr
Limon suyu 132 gr
Sarımsak 50  gr
Tuz  10  gr
Kimyon   4  gr
Su  10  gr
Buz  5  adet
Zeytinyağı 50 gr

HUMUS



11. Bölge DİYARBAKIR ECZACI ODASI
48

BASINDA 

DİYARBAKIR 

ECZACI ODASI








