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Değerli okurumuz
11. Bölge Diyarbakır eczacı odası yönetim kurulu 
adına hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum…

Diyarbakır eczacısı yakın bir geçmişte demokrasi ve 
sağduyu ile örnek bir seçim yaparak yeni yönetimine 
görev yüklemiştir. Seçildiğimiz görevin bir bayrak ya-
rışı olduğunu unutmadan birlik ve beraberlik inancı ile 
start almış olduğumuz bu dönemin birinci basamak 
sağlık sunucusu olarak görülen biz eczacıların kaza-
nımlarıyla dolu bir dönem olması için elimizden gelen 
özveri ve sorumluluk ile hep birlikte çalışacağız. 

Dijital çağ baş döndürücü bir hızla yenilikleri hayatı-
mıza kazandırırken basılı yayınlardan vazgeçemiyo-
ruz çünkü yapılan araştırmalara göre, basılı yayınlar-
la olan bağımız bir çeşit duygusal ilişki modeli; dergi, 
gazete gibi yayınları okumak aynı zamanda kokla-
ma, dokunma, görme gibi birden çok duyumuzu aynı 
anda harekete geçiren bir deneyim.

Bizler de Diyarbakır Eczacı Odası olarak bu bilinçle, 
kalplerinize dokunan duygusal bağı kurmaktan geri 
duramazdık.

Bugün sizlerle Eczacılık, kültür, sanat, bilim içerikle-
riyle hayatın her alanına dokunan Çalışma ekibi ile 
PARTİKÜL adlı dergimizin ilk sayısı ile karşınızdayız.

Dergimizin meydana gelmesinde desteğini esirge-
meyen Diyarbakır sevdalısı Berko İlaç Yönetim Kuru-
lu Başkanı sayın Ecz. Berat Beran ve ekibine şükran-
larımı sunuyorum. Diyarbakır için göstermiş olduğu 
özveri ve ilgi unutulmamalı.

Ayrıca dergimizin genel yayın yönetmenliğini üstle-
nen Ecz. Azize Tulan ve ismini sayamadığım yayın 
kurulundaki tüm çalışma arkadaşlarımı da takdir edi-
yorum.

Dergimizin, biz eczacılara sadece eczacılık mesleği-
ni icra eden, dört duvar arasına sıkıştırılan bürokrasi 
uygulayıcısı gören bakış açısından farklı olarak ha-
yatın her alanında var olduğumuzu hatırlatarak yeni 
bir bakış açısı ve vizyon getireceğini, bir anlık da olsa 
dergiyi okurken sizleri hayatın her anına götürüp siz-
lerle olan duygusal bağı kuracağını umuyorum…

Gelecek sayıda görüşmek üzere…
Sevgiyle kalın...

11.Bölge Eczacı Odası Başkanı
Mahmut SERT

Başkan’dan
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Herkese merhabalar;

Gerek teknolojik gelişmeler gerekse teknolojik geliş-
meler ile ilintili olarak sürekli değişen dönüşen sos-
yokültürel yapılarla birlikte zaman algımızda da kırıl-
malar meydana geldi. Nasıl geçtiğini anlamadığımız 
çoğu zaman farkına bile varamadığımız, zamanın 
hızlıca aktığı bu çağda bir anlık da olsa zamanı kris-
talize ederek, sizlere zamana dair somut bir kesit su-
narak “yaşam” üzerine tekrar düşünebilmemizi gaye 
edinen “Partikül Dergi”sinin ilk sayısıyla karşınıza 
çıkmanın mutluluğunu ve onurunu yaşamaktayız. Ya-
yıncılık faaliyetlerinden biri olan dergicilik faaliyetini, 
hem somut bir üretim biçimi olarak diyalog mekânı 
niteliğini taşıması hem de örgütlü kurumsal yapının 
görünürlülüğünü artırması bakımından 11. Bölge Di-
yarbakır Eczacı Odası olarak bir arada olmamızı ve 
de birlikte hareket etmemizi sağlayacak temel unsur-
lardan biri olarak görmekte ve önemsemekteyiz.
Başta ilaç, eczacılık, sağlık gibi konulara değinen 
dergimiz bu konuların dışında sosyokültürel tema-
lara da değinerek hayatın her alanına temas etmeyi 

amaç edinen bir içerik ile yola çıkmış bulunmaktadır. 
Elbette ki bu yeni yolda eksikliklerimiz, hatalarımız 
olacaktır. Bu nokta da siz değerli meslektaşlarımızın 
ve de okuyucularımızın geri bildirimleri oldukça önem 
arz etmektedir. Dergimiz ile ilgili tüm geri bildirimle-
rinizi ve de yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızı 
partikul.deo@gmail.com adresine göndererek bir 
sonraki sayı için destek olmanız temennilerimiz ara-
sında ilk sırada yer almaktadır.
Son olarak dergide emeği geçen tüm ekip arkadaş-
larıma, 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası yönetim 
kurulu üyelerine, yazılarıyla bize destek olan yazar-
larımıza, gerekli çalışma ortamını sağlayarak işleri-
mizi kolaylaştıran bölge eczacı odası çalışanlarına, 
her türlü desteğiyle yanımızda olan ve bizi motive 
eden Berko İlaç Yönetim Kurulu başkanı Ecz. Berat 
Beran’a ve de sevgili yayın danışmanım Ecz. Yusuf 
Kürkçüoğlu’na sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Daha kapsayıcı nitelikteki sayılarla tekrar ve tekrar 
karşınıza çıkmayı ümit ederim.

Saygı ve sevgilerimle.

Partikül’den

Ecz. Azize TULAN
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Kötünün ve çirkinin karşıtı gibi 
görünen ama kankası olan ve 
ilkokul
yıllarında tanıştığım bir kavram.
Karnemde ne kadar çok olursa 

annemle aram o kadar iyi olurdu ve dola-
yısıyla dünyam
iyi ile dolardı.
İyi her zaman iyiydi ama pekiyi de neydi. 
Onu anlamakta her zaman zorlanırdım.
Karnede bir de orta vardı ve çok adi aşa-
ğılık bir nottu. Genellikle ailemle
aramı bozardı.
Fakat geçer not olduğu için ‘eh, işte, idare’ 
ediverirdi.
İyi günlük hayatta en çok kullandığımız bir 
kelime: iyi bir öğretmen, iyi bir
araba, iyi bir yazar, iyi bir ayakkabı, iyi bir 
anne, iyi bir adam gibi.
Bir insan için nasıl biridir diye sorulduğun-
da eğer hakkında bir şey
bilmiyor veya bize karşı kastı ve kötülüğü 
yoksa hiç düşünmeden iyi
sıfatını kullanırız. Tıpkı matematikte top-
lama işlemindeki etkisiz elaman olan “0” 
gibi bir
anlam oluşur..
İnsanlar hayran oldukları veya beğendik-
leri birine de hemen iyi demek
isterler.
-Ahmet nasıl biri..?
-İyi..
İyi görünen kişi gerçekten iyi midir? Ona 
iyi demeden önce derin bir nefes
alıp Bismillah demeli ve söze başlamadan 
önce bu şahısla hiç zor zamanlar
geçirdik mi? diye kendi kendimize sormalı 
ondan sonra değerlendirilmelidir.
Eğer birisi iyi yaratılmışsa iyidir. İstese de 
kötü olmaz, hatta özünde iyi
olan birinin kötü olması rahatsızlık vere-
cek kadar kötü değildir. Çünkü
yaptığının kötü olduğu bilincine vardığın-
da iç çatışma yaşayıp üzüntü
duyabilir.
Bu pişmanlık duygusu yaratır ve zamanla 
her şey düzene girsin diye uğraşır.
Etrafımızda olan kişilerden hep övgü alan 
bir kişi iyi rolüne bürünmüş de
olabilir. Eğer içinde bastırdığı bir kötülük 
varsa vay bizim halimize!
Çünkü yıllardır bastırarak büyüttüğü kötü-

lüğün içinden çıktıktan sonra ne
yapacağını bilemeyiz. Kendini güçlü ve 
kuvvetli olarak hissettiğinde belki
de bambaşka biri olacak.
Eğer alınyazısı birini kötülük için yaratmış-
sa “O” asla iyi olmaz. Hiçbir
kuvvet onu kötü olmaktan da vazgeçire-
mez. Bu insanlarla yaşamak da zordur. 
Çünkü sen ne yaparsan yap içinde kötü-
lükle beslenen insanlarla bir yere
kadar savaşabilir ve bir yerden sonra artık 
tükenirsin. Yanlış mı yoksa doğru
mu yaptım diye kendini sorgularsın.
Büyüklerimiz birinin iyi olduğunu anlamak 
istiyorsan “ticaret yap” derlerdi.
Ticaret yap ki içindeki duygular özgür kal-
sın.
Sen ortağına yanlış yapmaz, atacağın her 
adıma dikkat edersin. Eğer ortağın
bunu idrak edecek nitelikte değil ise seni 
mutlaka tongaya düşürür ve hiç
beklemediğin bir anda anlaşmayı senin 
aleyhine çevirir.
Bu durum seni manen zayıf ve çelimsiz 
yapar.
Değer yargıların ondan farklı olduğu için
sadece ‘Allah’ınızdan bulun’ der çeker gi-
dersin.
İyi, bazen ikinci halimizi anlatmaya yara-
yan geçiş kelimesi olarak da kullanılır. 
Böyle bir durumda iyi, iyi olmaktan çıkar. 
Artık yapmacık olarak kullanılan bir kelime 
olur. 
İyi kelimesinin “ne şekilde, kime karşı ol-
duğu” ve  “nasıl” vurgulandığı önemlidir. 
Her an ‘farklı’ anlamlara getirilebilir? Eğer 
soru soran kişiye cevap olarak kullanıl-
mışsa karşı tarafın yeniden soru sorma 
veya yakınlaşma şansını azaltır.
Eğer iyi cevabı veren bir kadınsa ‘asla ve 
asla’ iyi değildir. Söylenilen iyi kelimesi 
tonlamaya göre ya konuşmayı bitiren ve 
konuşmanın sonuna konulan bir nokta ya 
da içinde kızgınlık kırgınlık öfke nefret ve 
üzüntü anlatan bir kelime olur. 
-SENİ SEVİYORUM AŞKIM.
-İYİ...!!!!
Eğer sert bir tonda söylenmişse konuşma-
yı bitiren ve muhabbeti ortadan bıçak gibi 
kesen bir darbedir. (Babanın oğluysan bir 
daha söyle!)
Bazen sorulan soruya cevap vermek zo-

runda kalırız:
-Nasılsın...
-İYİ...!
Bazen lüzumsuz birine rastladığımızda 
kullanırız:
-Ne haber
-İyi..!!
Bazen muhabbeti bitirmek için kullanırız:
-Bu nasıl olmuş?
-İyi..!!!
(Kör müsün olmamış işte demek isterken 
sadece iyi deyip konuyu kapatırız.)
Siyasetten nemalanmanın zirvede olduğu 
ve helal olduğu bir dönemdeyiz. Memleket 
parti cenneti olmuş. Eksik olan tek şeyimiz 
‘İYİ’lik mi bilinmez ama “İYİ bir Türkiye için 
varız. İYİ bir Türkiye için buradayız. İYİ bir 
Türkiye için yanındayız. İYİ bir Türkiye için 
yola çıkıyoruz.” sloganlarıyla yola çıkıp 
adıyla sanıyla kendini iyi olarak ifade eden 
bir partimiz de oldu. Bu kuruluşun her ne 
kadar ülkeye veya bölgeye iyi şeyler geti-
receği söylense de 1975 yılından bu yana 
yaptıkları siyasetlerinden dolayı beklenti-
miz karşılayacak nitelikte olacaklarını zan-
netmiyorum. 
İyi genelde iki argoda ise sinkâflı anlamla-
ra gelir: birisi herkes için iyi olan mutlaka 
iyidir diğeri ise kendi için veya birisi için 
iyi olandır. Bunlar sadece kendilerine ve 
kol kola olduklarına iyi olurlar. İnşallah şu 
son süreçte argodaki sinkâflı iyilikle karşı-
laşmayız. Fethi Naci’nin şu sözleri iyi gibi 
görünenlerin maskeleri düştükten sonrası 
için ders verir nitelikte: 
“Karpuzu kestin, baktın bir kabak. Yine 
zorla yiyecek misin o karpuzu?”
İyi olarak görünen şahıslar veya kuru-
luşlar, bir kandırmaca mı, hayatın bizlere 
addettiği bir tuzak mı, hayatımıza aldığı-
mız bir Truva Atı mı yoksa sinkâflı iyilik ya-
panlar mı bilmek zor. Fakat Fethi Naci’nin 
dediği gibi karpuz gibi görünen kabakları 
artık hayatımızdan çıkarmanın zamanı 
gelmedi mi?                                                                                           

“Rahmetli Ferat Değer’e ait olan bu 
yazı kendisinin facebook adresinden 
alıntılanmış olup bir takım yazım hata-
ları düzeltilmiş ve orjinal metne sadık 
kalınmıştır.”

..İYİ..
Ecz. Ferat Değer

saygıyla 
anıyoruz
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“HEM MESLEĞİMİZ HEM DE 
TOPLUM SAĞLIĞIMIZ İÇİN BİRLİKTE 
ÇALIŞMA KÜLTÜRÜMÜZÜ 
ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ”

11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Başkanlığı’na Ecz. 
Mahmut Sert seçildi. Eczacılar Odası seçimlerinde 
dört liste yarışmıştı. Turuncu, mavi, beyaz ve bağımsız 
liste olarak girilen seçimlerde, beyaz listeden 4, mavi 
listeden ise 3 kişi yönetime seçilirken, ilk Yönetim Ku-

rulu toplantısında Mahmut Sert Başkanlığa seçildi.

Eczacılar Odası seçimlerinde toplam 582 delegeden 485’i oy 
kullandı. Seçimlerde adaylardan Mahmut Sert 242 oy aldı.  
Oda Yönetim Kuruluna; Mahmut Sert, Sertaç Yalçı, Helin Gü-
neş, Halim Aşan, Abdurrahman Bayın, Zülküf Yılmaz ve Özgür 
Yusuf Aksünger seçildi.
Seçim sonrası toplanan ilk yönetim kurulu toplantısında Baş-

Yapılan seçimin ardından yeni yönetim ilk toplantısını yaptı. Diyarbakır 
Eczacı Odası yeni yönetimi Ecz. Mahmut Sert’i başkan olarak seçti.

Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mahmut Sert:
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kanlığa Mahmut Sert, Başkan yardımcılığına Sertaç Yalçı, 
Genel Sekreterliğe Helin Güneş, saymanlığa ise Halim Aşan 
seçildi. Denetleme Kurulu; Ecz. Ömer Başaran, Ecz. Kevser 
Buğdaycı ve Ecz. Veli Özer. Haysiyet Divanı: Ecz. Kadri Gün-
doğmuş, Ecz. Hasan Güzel, Ecz. Neşe Akamak, Ecz. Yekta 
Arzu Keskin Doğru, Ecz. Dilan Alp. Büyük Kongre Delegeleri: 
Ecz. Mahmut Sert, Ecz. Sertaç Yalçı, Ecz. Melik Aslantaş, Ecz. 
Ahmet Turgay Yaşar, Ecz. Mesut Çiçek, Ecz. Yahya Çomak, 
Ecz. Davut Orman.

“ÜYELERİMİZ BİZE GÜZEL BİR MESAJ VERDİ”
Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mahmut Sert yaptığı 
açıklamada; “Yaptığımız Oda seçimleri bir meslek örgütü se-
çimidir. Odamız, aynı 
zamanda kamu hizme-
ti veren bir oda. Yarı 
kamusal alan olması 
münasebetiyle ve top-
lum sağlığı için hizmet 
vermemizden dolayı 
üyelerimiz tüm listeleri 
dikkatli bir şekilde in-
celeyerek aslında gü-
zel bir liste oluşturdu. 
Üyelerimiz bize güzel 
bir mesaj verdi. Biz seç-
menlerin bu mesajını 
aldık ve kendi insanı-
mızın toplum sağlığını 
gözeterek, eczacılık 
hizmetinin iyi bir yere 

taşınması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışaca-
ğız. Bizim için üyelerimizin 4’e 3 olarak verdiği mesaj güzel bir 
mesajdır. Meslektaşlarımız koalisyon olmamızı istedi ve biz de 
bu mesaja uygun bir yönetim anlayışı ile toplum sağlığına en iyi 
hizmeti vermeye çalışacağız. Hem mesleğimiz hem de toplum 
sağlığımız için birlikte çalışma kültürümüzü zenginleştireceğiz” 
dedi.

“DENGELİ BİR SİSTEMİN kURULMASı İçİN 
çALışAcAğıZ”
Göreve geldiklerinde yakın vadede hayata geçirecekleri icraat-
lara ilişkin ise Başkan Ecz. Mahmut Sert şunları söyledi: “Tabii 
ki, kurumsal anlamda birçok eksiğimiz vardı. Elbette ki, her şeyi 

yaparız iddiasında deği-
liz ama şu var ki, yapa-
bileceklerimizin en iyisini 
hayata geçirebilecek 
kapasitedeyiz. Ekip ola-
rak güçlü bir yapıdayız. 
Sistematik ve adilane 
bir sistemin kurumsal-
laşması için azami çaba 
sarf edeceğiz. Şahıslara 
bağlı kalmadan dengeli 
bir sistemin kurulması 
için çalışacağız. Daha 
kurumsal ve tüm üye-
lerine eşit mesafede bir 
yapının gelişmesi için 
çalışacağız.” 
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Ankara’da gerçekleştirilen Türk Eczacıları 
Birliği’nin 42.Olağan Büyük Kongresi’nde 

Türk Eczacıları Birliği Başkanlığı’na yeniden 
Ecz. Erdoğan Çolak seçildi. 

Ecz. Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları 
Birliği 42. Olağan Büyük Kongresi’nde 
Yeniden Başkanlığa Seçildi

TEB Başkanı
Ecz. Erdoğan Çolak

Türk Eczacıları Birliği’nin 
42.Olağan Büyük Kongresi 
28-29-30 Kasım – 1 Aralık 
2019 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirildi. Türk Eczacı-

ları Birliği 42. Olağan Büyük Kongresi, 
Anıtkabir ziyareti ile başladı. Türk Ecza-
cıları Birliği Merkez Heyeti, Denetleme 
Kurulu, Yüksek Haysiyet Divanı Üye-
leri, Büyük Kongre Delegeleri ile Bölge 
Eczacı Odası Başkan ve Yöneticileri-
nin katılımıyla Aslanlı Yol’da başlayan 
tören; Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün mozolesine çelenk bırakılması-
nın ardından Anıtkabir Özel Defteri’nin 
imzalanması ile devam etti.
Türk Eczacıları Birliği 42. Olağan Bü-
yük Kongresi’nin açılış törenine; Cum-
huriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili 
Manisa Milletvekili Ecz. Özgür Özel, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya 
Milletvekili Ecz. Öznur Çalık, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Nevşehir Mil-
letvekili Ecz. Mustafa Açıkgöz, AK Parti 
İstanbul Milletvekili Ecz. Müşerref Per-
vin Tuba Durgut, AK Parti Şanlıurfa Mil-
letvekili Ecz. Gülender Açanal, AK Parti 
Niğde Milletvekili Ecz. Selim Gültekin, 
Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletve-
kili Ecz. Burhanettin Bulut, Cumhuriyet 
Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Ecz. 
İrfan Kaplan, Cumhuriyet Halk Partisi 
Gaziantep Milletvekili Ecz. Bayram Yıl-
mazkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Bur-
sa Milletvekili Ecz. Erkan Aydın, Halkla-

rın Demokratik Partisi Iğdır Milletvekili 
Dr. Habip Eksik, Milliyetçi Hareket Par-
tisi Adana Milletvekili Ecz. Ayşe Sibel 
Ersoy, Bozkurt Belediye Başkanı Ecz. 
Birsen Çelik, Akhisar Belediye Başka-
nı Ecz. Besim Dutlulu, Ürgüp Belediye 
Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk, Türk Ec-
zacıları Birliği Önceki Dönem Başkanı 
Ecz. Mehmet Domaç, Kıbrıs Türk Ec-
zacılar Birliği Başkanı Dr. Ecz. Umut 
Öksüz, Cumhurbaşkanı Başdanışma-
nı Ecz. Ahmet Selim Köroğlu, Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 
Dr. Hakkı Gürsöz, Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. 
Ecz. Harun Kızılay, 11. Bölge Diyarba-
kır Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mahmut 
Sert, eczacılık fakültelerinin dekanları 
ve öğretim görevlileri, Türk Eczacıla-
rı Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme 
Kurulu Üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı 
Üyeleri, Büyük Kongre Delegeleri, Böl-
ge Eczacı Odası Başkan ve Yöneticileri, 
Birim Eczacı Kooperatiflerinin Başkan 
ve Yöneticileri, sendika, meslek örgütü, 
sivil toplum kuruluşlarından ve ilaç sa-
nayisinden temsilciler katıldı.

Kongre’nin açılış konuşmasını Ecz. Erdo-
ğan Çolak gerçekleştirdi. Çolak, konuş-
masına, “Önümüzdeki üç gün boyunca 
meslek örgütümüzün sadece yöneticile-
rini ve yönetim anlayışını değil, mesleği-
mizin içinden geçtiği iki zor yılı tartışacak, 
sorunlarımızı ortaya koyacak ve çözüm 
önerilerimizi konuşacağız. Neyi yapıp 
yapamadığımızın yanı sıra neyi yapaca-
ğımızı, neyi yapmamız gerektiğini konu-
şacak ve bunları nasıl yapacağımızı da 
ilkeler düzeyinde karara bağlayacağız. 
Kongremizin bu anlamda da verimli, 
üretken fikir alışverişlerine vesile olma-
sını diliyorum” sözleri ile başladı. Türk 
Eczacıları Birliği’nin tüm Eczacı Odaları 
ile koordineli çalıştığına dikkat çeken Ço-
lak, “Eczacılarımızın çığlığını duyuyoruz. 
Tüm dünyada maddi ve manevi şartların 
kötüleştiği bir dönemde, denge ve denet-
lemenin kaybolup gittiği bir evren tablosu 
karşısında, bu çığlığa yanıt verebilecek 
tek gücün; ulusal meslek örgütleri ve 
meslek örgütünün kendi içindeki daya-
nışması olduğunu biliyoruz” dedi.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİT-
CK) Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, küresel 
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sağlık sorunlarının ülkemizi de etkilediği-
ni ifade etti. Eczane ekonomileri, eczacı-
lıkta istihdam ve eczacıların mesleki rolü 
başlıklarının önemle üzerinde durulması 
gereken konular olduğunu ifade eden 
Gürsöz, “TİTCK olarak sorunların çözü-
mü konusunda eczacılarımızla her daim 
beraber yürüyoruz. Bu üç mesele hakkın-
da da birlikte çalışmaya devam edeceğiz” 
dedi. “Sahip olduğum hiçbir makam bana 
mesleğimin verdiği onurdan büyük değil” 
diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Ecz. Öznur Çalık, eczacı olmaktan ve 
millete hizmet etmekten gurur duyduğu-
nu ifade etti. Sağlık ve sosyal yardımlar 
konusunda önemli reformlar yapıldığını 
vurgulayan Çalık, sosyal güvenlik kap-
samında yaşanan artış ile birlikte sağlık 
alanındaki değişimlere vurgu yaptı. Bir-
leşmiş Milletlerin Kalkınma hedefleri doğ-
rultusunda çalıştıklarını söyleyen Çalık, 
yerli aşı ve ilaç konusunda çalışmalara 
devam edileceğini ifade etti. Milliyetçi Ha-
reket Partisi Milletvekili Ecz. Ayşe Sibel 
Ersoy, eczacılık mesleğinin mensupları 
olarak büyük sorumluluklar taşıdıklarını 
ve en kolay ulaşılabilir noktada sağlık hiz-
meti vermek için çalıştıklarını ifade etti. 
Eczacılık Yemini’nin ağırlığının ve öne-
minin her geçen gün arttığını ifade eden 
Ersoy, Kongre’nin eczacılık mesleğine ve 
eczacılara hayırlı olmasını temenni etti.
MESLEk ODALARıNıN ÖNEMİ
Halkların Demokratik Partisi Iğdır Millet-
vekili Dr. Habip Eksik, sağlığın yalnızca 
bedenle sınırlı olmadığını, ruhen de tam 
bir iyilik hali olduğunu hatırlattı. “Demok-
rasi, barış, adalet, hukuk olmazsa sağlık 
da dahil olmak üzere hiçbir alan doğru 

bir şekilde işlemez” diyen Eksik, mes-
lek odalarının demokrasiyi esas alarak 
yaptığı seçimlerin önemine vurgu yaptı. 
Eczacılık alanı ile ilgili kritik günlerden 
geçildiğini söyleyen Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkan Vekili Ecz. Özgür 
Özel, 6197 Sayılı Kanun’un çok önemli 
olduğunu ifade ederek, “Geçiş dönemin-
de yaşanan aksaklıklara rağmen gelecek 
düşünülerek bu yasaya sahip çıkılmalı” 
dedi. Özel, kan ürünlerinin temini ile ilgi-
li yaşanan sürecin, kendileri tarafından 
çok yakından takip edildiğini ifade ederek 
çözüm konusunda ne gerekiyorsa yapı-
lacağını ifade etti. Halk sağlığını öncele-
yen aklın her daim gündemde tutulması 
gerektiğini vurgulayan Özel, “Tüm siyasi 
partilerin eczacı vekilleri olarak Meclis’te 
eczacı kimliğimizle eczacılığın geleceği 
için, halkın sağlığı adına mücadele etme-
miz gerekiyor” dedi. Kıbrıs Türk Eczacılar 
Birliği Başkanı Ecz. Umut Öksüz, Birlikle-
ri ile ilgili bilgiler verdi. Genç ve dinamik 
bir ekip olduklarını ifade eden Öksüz, 
yönetim kurullarının yaş ortalamasının 
28 olduğunu söyledi. Öksüz, ayrıca Türk 
Eczacıları Birliği ile ilişkileri ve iş birliği-
ni artırarak ortak çalışmalar yürütmenin 
önemine değindi.
kONGRE DİVANı
Kura yöntemiyle Tasnif Kurulu’nun belir-
lenmesinin ardından yapılan oylama ile 
Büyük Kongre Başkanlık Divanı belirlen-
di. Büyük Kongre gündeminin geri kalan 
maddeleri okunarak kabul edildi. Ardın-
dan Büyük Kongre Bütçe ve Hesap Ko-
misyonu, Mevzuat Komisyonu, Dilek ve 
Öneriler Komisyonu üyeleri seçildi. Divan 
şu isimlerden oluştu: Divan Başkanı Ecz. 

Sertaç Özmen, Divan II. Başkanı Ecz. 
Ahmet Çimer, Yazman Ecz. Süleyman 
Özgür Öztürk, Yazman Ecz. Sevil Ezer, 
Yazman Ecz. Nojdar Gonca Bozkurt. 
Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri 
Ecz. Arman Üney, bir sunum gerçekleş-
tirerek Türk Eczacıları Birliği 41. Dönem 
Merkez Heyeti çalışmalarını ayrıntıları ile 
paylaştı. Türk Eczacıları Birliği Başkanı 
Ecz. İbrahim Özkol, Türk Eczacıları Bir-
liği 41. Dönem Merkez Heyeti Mali Ra-
poru’nu katılımcılarla paylaştı. Türk Ec-
zacıları Birliği Denetleme Kurulu Başkanı 
Ecz. M. Aylin Yalçınkaya, Türk Eczacıları 
Birliği 41. Dönem Denetleme Kurulu Ra-
poru’nu katılımcılarla paylaştı.
YENİ YÖNETİM OLUşTU
Kongrede, merkez organlarının seçimi 
ile göreve gelen 42.Dönem Merkez He-
yeti ve Denetleme Kurulu, 05 Aralık 2019 
tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş 
ve görev dağılımı yapmıştır. 42.Dönem 
Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu’nun 
görev dağılımı şu şekildedir: Erdoğan 
Çolak (Başkan), Ecz. Oğuz Ekincioğlu 
(2.Başkan), Ecz. Arman Üney (Genel 
Sekreter), Ecz. Saygın Garğın (Sayman), 
Ecz. Mehmet Emin Beyaz (Merkez Heye-
ti Üyesi), Ecz. Cem Mercül (Merkez He-
yeti Üyesi), Ecz. Hasan Bumirhan Yavuz 
(Merkez Heyeti Üyesi), Ecz. Halil İbrahim 
Avşaroğlu (Merkez Heyeti Üyesi), Ecz. 
Cenk Kes (Merkez Heyeti Üyesi), Ecz. 
Yücel Yenilmez (Merkez Heyeti Üyesi), 
Ecz. Tahir Özelçi (Merkez Heyeti Üyesi), 
Ecz. Oğuzhan Ulutaş (Denetleme Kurulu 
Başkanı), Ecz. Ersun Özkan (Denetleme 
Kurulu Üyesi), Ecz. Reşat Menderes Ak-
göl (Denetleme Kurulu Üyesi).
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Dr. Hakkı Gürsöz Manisa Milletvekili Ecz. Özgür Özel Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik

TEB Genel Sekreteri
Ecz. Arman ÜNEY
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DİYARBAKIR SEVDALISI BİR İŞ ADAMI: 
ECZ. BERAT BERAN

Yusuf KÜRKÇÜOĞLU

Diyarbakırlı ünlü iş adamı ve 
eczacı Berat Beran… Ecza-
cı olup veya ilaç sektöründe 
çalışıp da tanımayan yoktur 
Berat Abi’yi. Abi diyorum 

çünkü o eczacıların abisi. Küçük büyük 
herkesin sevdiği, saygı duyduğu bir in-
san…
1946 yılında Diyarbakır Suriçi Kore Ma-
hallesindeki doğumundan itibaren haya-
tı mücadele ile geçen, yetmiş dört yıla 
büyük anılar sığdıran bir isim Ecz. Berat 
Beran… İstanbul Üniversitesi Eczacılık 
Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan 
sonra meslek hayatına 1973 yılında Di-
yarbakır’da açtığı “Beran Eczanesi” ile 

başlayan, ticari başarısını ellili yaşlar-
dan sonra yakalayan ve hızla büyüye-
rek bugün ilaç sektörünün devlerinden 
biri olan Berko İlaç’ın başında aktif bir 
yönetici Berat Beran… 1984 yılında kur-
duğu Berko İlaç’ta yöneticiliğinin yanın-
da yazarlık ve şairlik özelliği de var Be-
rat Beran’ın. Gençliğinde aklına düşen 
ilk meslek ise ressam olmak imiş…
Zorlu bir hayat mücadelesi vererek tır-
naklarıyla bir yerlere gelen, yüzlerce ki-
şiye istihdam sağlayan insanlara büyük 
saygı duyarım. Çünkü kolay bir iş değil 
bugün bir sanayici olmak. Hayat müca-
delesini kendi ağzından dinledim, ama 
okuduğum kitaplarından daha geniş bil-
gi sahibi oldum. Bir nöbet gecesi aklına 

gelen serum fizyolojik fikrini “Berko-Fiz” 
olarak hayata geçirmesi, çinko elemen-
tini “Zinco” markası altında ilk defa Türk 
Tıbbı’nın hizmetine sunması, “Berana-
sır” ilacının 40 yıl önce hayata geçmesi 
bir zekânın ürünü. Güneydoğu’nun bağ-
rından çıkıp, İstanbul’a gelip, çok çalı-
şıp bugün dünya markası olmak takdir 
edilecek bir hayat hikâyesi. Berat Beran 
İstanbul’a gelirken şu önemli cümle çık-
mış ağzından; “Ben İstanbul’a giderken, 
kendime özel bir kulvar seçeceğim ve o 
kulvarda bir numara olacağım.” 
Berat Beran, bugün bu dediğini başar-
mış durumda. 800 çalışanıyla kulvarın-
da birinci ve global firmalar Berko’yu 
taklit ediyor artık…

Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran ile Diyarbakır’ı, 
Partikül dergisini, hayatını, Berko İlaç’ı ve kitap çalışmalarına kadar her şeyi 

konuştuk…



1 1

TE
B 

11
. B

ÖL
GE D

İYARBAKIR ECZACI O
DASI11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası

Eczacılar ve sektör seviyor dedim Berat 
Abi’yi. Çalışanları da ayrı bir sevgi duyu-
yor Berat Beran’a. İşini seven, çalışkan, 
başarılı insanlara kapısı hep açık. Berko 
İlaç’a ürün müdürü olarak giren bir kişi 
yıllar sonra genel müdür olabilir. Yeter ki 
işini sevsin. Mücadeleci kişiliğini katıldı-
ğı seminer ve konferanslarla sektör çalı-
şanlarına ve genç eczacılara da aktaran 
Berat Beran, örnek bir şahsiyet olarak 
çalışmalarını sürdürüyor. Ecz. Berat 
Beran ile Ataşehir’deki Berko İlaç Genel 
Merkezi’nde buluşarak güzel bir sohbet 
gerçekleştirdik. Berko İlaç genel merke-
zine girerken sizi güler yüzlü personeller 
karşılıyor. Bahçedeki güzel çiçekler bina 
içerisinde de yoğunlukla yer alıyor.
Mücadeleci kişiliğini nenesinden ve 
babasından alan Berko İlaç Yönetim 
Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran ile 
Diyarbakır’ı, Partikül dergisini, hayatını, 
Berko İlaç’ı ve kitap çalışmalarına kadar 
her şeyi konuştuk…
Diyarbakırlısınız. Diyarbakır’ın 
sizdeki yeri nedir? Biraz anlatır 
mısınız?
Ben Diyarbakır hayranı bir insanım. Di-
yarbakır denince benim için akan sular 

duruyor. Kendimi Diyarbakır dışında dü-
şünmüyorum. Ne mutlu ki bana Diyarba-
kır gibi bir şehirden çıkıp, Diyarbakırlının 
çalışkanlığını, zekiliğini, yaratıcılığını 
ispatladım. Her vesileyle Diyarbakır’a 
geliyorum. Diyarbakır ile ilgili kitaplar 
yazdım. Diyarbakır ile ilgili bir şiir yaz-
dım YouTube da 400 bin kişi izledi. 40 
yıldır Diyarbakır şivesi ile konuşuyo-
rum. Şivemi değiştirmedim. Diyarbakır 
ile gurur duyduğumu bütün sanayiciler, 
tanıdıklarım ve dostlarım bilir. Bölge 
insanıyım ben. Bölgeyi ve milletimi çok 
seviyorum. Sevdiğim en büyük özelli-
ğim Diyarbakırlılığımı kaybetmeyişimdir. 
Evimde pişen yemeklerin tamamı Di-
yarbakır yemeklerinden oluşuyor. Evi-
mizde yapılan Diyarbakır yemeklerinin 
tamamını Diyarbakır’da pişiren ikinci bir 
aile olduğuna inanmıyorum. Tamamıyla 
Diyarbakır kültürüne ait yemekler pişiyor 
evimizde. Yemeklerin malzemelerini bile 
Diyarbakır’dan getirtiyorum. O kadar ki 
bu konuda maharetli olan eşim Muaz-
zez’e arkadaşları, “Neden bir Diyarbakır 
yemekleri kitabı hazırlamıyorsun. Bu 
yemekleri kimse bilmiyor, unutmuşlar” 
diyor.

Diyarbakır ile ilgili bir anınızı 
anlatır mısınız?
Ben 1980 yılında Diyarbakır’daki ecza-
nemi kapatıp 21 AZ 234 plakalı aracımla 
İstanbul’a geldim. Diyarbakır’dan ayrılır-
ken çoluk çocuk bir matem havasıyla 
yola çıktık. Yolda gelirken 21 plakalı 
otobüs, araba görünce bizi bir heyecan 
alıyordu. El sallayıp selamlaşıyorduk. 
Böyle böyle İstanbul’a geldik. İstan-
bul’da da bu devam etti birkaç yıl. Bir 
gün arabamı değiştirdim. 34 plaka bir 
araba aldım. Biz yine 21 plakalı araba 
görünce el sallıyorduk, ama karşıdan bir 
tepki almıyorduk. Sonra anladık ki kar-
şılık almayışımız arabamızın plakasını 
değiştirdiğimiz içinmiş… 
Diyarbakır Eczacı Odası ile 
ilişkileriniz nasıl? Diyarbakır 
Eczacı Odası’nın içerisinde 
bir de kütüphane açacaksınız 
sanırım Şubat ayında…
Son yıllarda, eski bir oda üyesi olduğum 
Diyarbakır Eczacı Odası ile pek bir di-
yalogumuz oluşmamıştı. Yeni yönetimin 
bana karşı göstermiş olduğu sıcak ilgi 
benim bütün alakamı Diyarbakır’a çek-
ti. Kendilerini geçtiğimiz aylarda ziyaret 
ettim. Her zaman yanlarında olduğumu 
belirttim. Dediğiniz gibi 22 Şubat tarihin-
de Diyarbakır Eczacı Odası’nda bir kü-
tüphane ve dinlenme odasının açılışını 
gerçekleştireceğiz. Mardin ve Batman 
Eczacı Odalarında da kütüphane ve 
dinlenme odası yaptırmıştım. Şanlıurfa 
Eczacı Odası da konukevine Berat Be-
ran Konukevi adını vermişti. Elimden 
geldiği kadar bölgede bu tür faaliyetle-
rim oluyor. Bu arada benim eczanemin 
Diyarbakır’da olduğu yıllarda şimdi ol-
duğu gibi güçlü bir Oda’ya sahiptik. 11. 
Bölge’ye birçok il bağlı idi. Türk Ecza-
cıları Birliği seçimlerinde de Diyarbakır 
başrolü oynayan bir şehirdi. Diyarbakır 
yine eski günlerine dönecektir mevcut 
yönetimiyle, ben de odamın bir neferi-
yim artık.
Diyarbakır Eczacı Odası yayını 
Partikül’ü yayın hayatına 
geçiriyoruz. Bu yayınımız ile 
ilgili neler söylemek istersiniz?
Büyük bir memnuniyet duydum. Diyarba-
kır Eczacı Odamızın böyle bir yayına ih-
tiyacı vardı. Hazırlayanlardan ricam her 
sayısında Diyarbakır’ımıza, gelenek ve 
göreneklerine geniş yer ayırmaları. Gast-
ronomide dünya lideri olabilecek bir şehir 
Diyarbakır. Bunu da derginizde işlemeniz 
gerekli. Emeği geçenleri şimdiden kutla-
rım. Desteğim her zaman sizinle.
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Bir Diyarbakırlı olarak iş haya-
tında başarılı oldunuz. Meslek-
taşlarınıza başarınızın sırrı ile 
ilgili neler söylemek istersiniz?
Çalışmayı çok seviyorum. Üretmeyi çok 
seviyorum. Korkmayın, korkaklar iki 
defa kaybederler… İnsanın içinde yara-
tıcılık varsa bir gün mutlaka ortaya çı-
kar. Diyarbakır’da eczacılık yaptığımda, 
“Ben bu 40 metrekarede çalışamam. 
Bu iş bana göre değil. Benim üretmem 
lazım” diyordum. Eczacılığın bir üstü ya 
depoculuktur ya imalattır. Ben imalatı 
seçtim eczacılık yaparken. Eczanede 
başladığım bir şeyler yapmaya. Bir ha-
şere ilacını eczanemde marka haline 
getirdim. Bütün bölgede sattım. O bana 
büyük moral ve destek verdi. Ama üre-
tim süreci 40 sene sürdü. Berko son 10 
yılda gündemde. Bir de bunun 30 yılı 
var. O 30 yılda çektiklerimi ben bilirim. 
Benim yaşadığım maceraları bugün iş 
yapanlar kaldıramaz. Bizim zamanımız-
da bilgisine başvuracağımız kimse de 
yoktu. Tek başımıza idik... Bugün reçete 
çıkarmada bazı branşlarda Türkiye’de 
ilk 3’teyim. Aile Hekimliğinde ilk sırada-
yım. Doktorların güvenini kazanmış bir 
firmayız. Yıllara dayanan bir güven bu... 

Bu başarı çok çalışmaktan geçiyor.
Eczacılar sizi çok seviyor. 
Bunu nasıl başardınız?
Ben bir eczacıyım. Sanayici, iş adamı 
olduğum için eczacı kimliğimi unutma-
dım. Türkiye’deki eczacı odası başkan-
larının büyük ağırlığını tanırım. Her ilde 
eczacı dostlarım vardır. Zaman zaman 
odaları ziyaret eder eczacılarımızla soh-
bet ederim. Eczacılık Fakültelerinde ba-
şarı hikâyesi üzerine konferanslar veri-
yorum. Eczacılarla diyaloğum fevkalade 
iyidir. Bir elemanım bir eczaneye tanıtı-
ma gittiğinde ağırlanıyor. Berat Abi’nin 
elamanı diyorlar. Bu bana yeter.
Yoğun işlerinizin arasında bir 
de kitap yazıyorsunuz. Altı 
kitabınız yayınlandı. Bildiğim 
kadarıyla yedincisi üzerinde 
çalışıyorsunuz. Biraz kitap 
çalışmalarınızdan ve de şairli-
ğinizden bahseder misiniz?
Kitap okumayı çok seviyorum. Haliyle 
kitap yazmayı da sevdim. Çünkü bugü-
ne kadar 6 kitabım yayınlandı. “Henek, 
Henek-2, Güle Güle Sevgili Arkadaşım, 
Asmin (Şiir Kitabı), Asmin-2 (Şiir Kitabı), 
Nenem Babam ve Ben” kitaplarım bü-
yük ilgi gördü. Henek kitabım neşeli bir 
Diyarbakır güzellemesi. Henek’i gülmek 
için yüzeysel biçimde okuyup geçmek 
yetmez. Her fıkranın özündeki mesajı 
yakalayarak üzerinde düşünmek ge-
rektiğine inanıyorum. Bu yöntem, bize 
hem düşünce özgürlüğü kazandırır hem 
de toplumsal sorunlarımızı tanıyarak 
öğrenme fırsatı verir. Son kitabım “Ne-
nem Babam ve Ben” de kendi hayatımı 
da anlattım. Bu kitabı Doğan Kitap çok 
beğenmiş şimdi başarı hikâyesi olarak 
yeniden yayınlayacak. Şairlik yönümde 
var. Gençlik yıllarımdan beri şiir yaza-
rım. Şiirlerimi de “Asmin ve Asmin-2” 
isimleriyle kitaplaştırmıştım. Bir de ken-
di sesimden şiir CD’im var. Şu anda 
yedinci kitabımın üzerinde çalışıyorum; 
Diyarbakır’da yaşanmış bir kan davası 
hikâyesini anlatıyor.
Yerli İlaç Sanayinin geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?
Yerli İlaç sanayine bu bakışla Türkiye 
ilaç sektörü büyümez. Yerli sanayinin 
geleceğini iyi görmüyorum. Yabancı fir-
malar yüksek teknoloji ilaçları ile yüzde 
80 pazardan pay alacaklar, yüzde 20’de 
yerli üreticilere kalacak. Bunu açık yü-
reklilikle söylüyorum. Destek falan da 
görmüyoruz. Yüksek vergi veriyorum. 
Kazandığım parayı yatırıma harcadı-
ğım için bu yıl vergimi vermek için kredi 

çektim. Bir insan vergisini faiz ile öder 
mi size sorayım? Yaşamak için yatırım 
yapmamız lazım. 3 yılda yapılabilecek 
bir fabrikayı 15 yılda tamamladım. Bu 
fiyatlarla nasıl kanser ilacı üretmeye 
gireyim ben. En ucuz ilaç Türkiye’de 
satılıyor. Dünyada kaliteli ilaç üretimin-
de 8. sıradayız. İlaç fiyatlarında ise en 
sondayız. Bu arada yerli sanayinin üret-
tiği bazı kalemleri geri ödemeden düşü-
recekler. Bütçede önemli bir yer de tut-
muyor bunlar. Yerli ilaç sanayi ne yapsın 
artık? Söyleyecek söz yok artık.

“Berat Beran’ın Diyarbakır hasretini 
anlatmak için kaleme aldığı şiiri”

Kaybolan Şehİr
Ben Diyarbekirdim!

Cin Ali bahçasında can erüği,
Pelivan bahçasında karahübür,

Kereçiler Hanında kummalı şaftali,
Enzelede Hamravat Suyu,

Çay öğünde deve yükü karpuzdum.
Zalım oğlu zalımlar kestiler… Biçtiler…

Yerle yeksan ettiler beni… 
Hem de heç acımadan

Yetmedi!
Demirci ustası Dikrani,

Terzi Ohannesi barabar götürdiler.
Acaba şimdi nerdeler?

Nerde Hevşumuzda kiracı Türk zabıtlar.
Hani yemeklerine zeytinyağı koyidilar.
Eyıptır sölemesi etsiz yemek yapidilar.

Hatirlisan?
Eyşo nenenin kızını belinde aparmişti 

hastahanaya,
Az daha yolda doğacakti zavalli.

Zabıtın adını koydiler doğan çocuğa… EROL
Sonra kirve ettiler zabıt efendiyi küçük 

EROL’a
Hısım, akraba oldilar,

Ya tayinleri çıkan polisler,
Giderken çoluk çocuk ağlidilar.

“Biz sizleri böyle bilmezdik,
Gelirken korkudan, giderken üzüntüden 

ağlıyoruz” diyidiler.
Şimdi Allah bilir nerdedırler?

Bağlarım, bahçalarım, haçolarım gibi,
Diyarbekir gibi yok oldilar.
Beni de Şemsiler’e gömdiler,

Ben şimdi nahit daşların altında yatıyam.
Kimse bilmez ama Mığırdıç’a söleyin.

Şeyhmus Diken’e söleyin.
Recep Aca’ya söleyin.

Bir de o Berat Beran’a söleyin.
Beni böle yazsın.

ECZ. BERAT BERAN
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Evrim 
       Ağacı

İnsanlığı Değiştiren 
En Önemli10İlaç!

Pedram Türkoğlu

Ilaçlar... Bilimsel sınıflandırılması ile 
farmasötik kimyasallar. İnsanlığın 
vazgeçilmez önemli buluşlarından 
biridir. Halk arasında sık sık korkulan 
bir şey olsa da, doğru ve yerinde kul-

lanıldığında adeta “sihir” gibidir. Çünkü 
bilimkurgu edebiyatının babalarından 
olan Arthur C. Clarke’ın dediği gibi “Ye-
terince gelişmiş bir teknoloji, sihirden 
ayırt edilemez.”
İlaçlar çoğunlukla sentetik veya ya-
rı-sentetik olarak üretilir. Halk arasında 
“kimyasal” tanımı kötü bir şey olarak 
algılanır. Halbuki biyolojik olan her şe-
yin temelinde kimyasal mekanizmalar 

yatar. Yani aslında her biyolojik sürecin 
bir kimyasal temeli vardır. Dolayısıyla 
“doğal” diye nitelendirilen bitkisel tedavi-
ler de temelde “kimyasal” mekanizmalar 
ile işlev görür. Üstelik üretilen birçok ilaç 
da bitkisel, hayvansal veya mantarsal 
kimyasalların uzun ömürlü olması açı-
sından çeşitli karışımlar ile kombine edi-
lerek saklanılan formatlarıdır. Örneğin 
toksin üreten bir bitkinden, o toksin izole 
edilip, birtakım işlemlerden geçirdikten 
sonra seri üretime geçirilerek “ilaç” adını 
alır. Bu yazımızda insanlık tarihini değiş-
tirdiğini düşündüğümüz 10 önemli ilacı 
sınıflandıracağız.

Uyarı: Evrim Ağacı olarak yayımladığı-
mız bu sınıflandırma, herhangi ulusla-
rarası bir sınıflandırma ile ilişkili değildir. 
Ayrıca listede bir ilacın diğerinden üs-
tünlüğü ve tıbbi tavsiye olarak belirtilen 
bir öneri yoktur. İnsanlığı değiştiren, mil-
yonlarca insanın hayatını kurtaran veya 
yaşam kalitesini artıran ilaçların önemini 
Evrim Ağacı olarak sınıflandırmak iste-
dik.
10) Noretinodrel (kontraseptif)
Enovid ticari ismi altında satışa sunulan 
oral kontraseptif denilen doğum kontrol 
ilaçlarından ilkidir. Rahim ağzındaki mu-
kus tabakasını artırarak ve dişide ovü-
lasyonu (yumurtlamayı) durdurarak, döl-
lenmenin gerçekleşmesini engelleyen 
ilk ilaçtır. Pfizer’in Gideon Daniel Searle 
şirketi tarafından 1960 yılında piyasa-
ya sürülen ilk oral kombine farmasötik-
tir. Bu ilaç 10 mg noretinodrel (sentetik 
progesteron) ve 15 mg mestranol (sen-
tetik östrojen) içeriyordu. Östrojen aslın-
da üretim aşamasının bir yan ürünüydü; 
ancak onu çıkarmak daha çok masrafa 
ve kanamaya sebep olduğu için kombi-
ne olarak kullanıldı. Söz konusu deney-
ler, 1958 yılında 830 Puerto Rico’da 830 
kadın üzerinde test edildi. Bu konuda 
birçok etik problem doğdu. 



Ancak daha sonrasında 1960-1970 
yılları arasında adeta “cinsel devrim” 
başlattı. Böylece istenmeyen gebelik-
lerin önüne geçerek, sosyokültürel ve 
demografik olarak birçok açıdan top-
lumsal sağlık sağladı. Unutmamak ge-
rekir ki doğum kontrol hapları sadece 
istenmeyen gebelikleri engellemiyor. 
Aynı şekilde adet düzensizliği, tümör ve 
kist kontrolü gibi birçok diğer özelliği de 
bulunuyor. Artık günümüzde çok daha 
sağlıklı birçok farklı oral kontraseptif 
(OKS) çeşidi bulunuyor olsa da devrim 
yaratan ilk kontraseptif farmasötik ajanı 
unutmamak gerek. Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün 2009’da yaptığı sayıma göre 
Amerika’da 12 milyon ve Dünya çapın-
da 100 milyon kadın doğum kontrol yön-
temlerinden yararlanıyor.

9) Mannitol (Diüretik)
Mannitol ve genel olarak diüretik diye 
bilinen su atıcı farmasötikler, hastaların 
yaşam kalitesini artıran ve birçok komp-
likasyonu önleyen önemli kimyasallar-
dır. Tarihte Julije Domac isimli organik 
kimyager tarafından 1880 yılında çiçekli 
dişbudak (Fraxinus ornus) adlı ağacın 

özütünde şeker alkol (mannitol) ve hek-
san (doymuş hidrokarbonların altıncısı) 
yapısı açıklanmış ve PhD derecesini al-
masını sağlamıştır. Mannitoldeki çift ba-
ğın yerini tespit ederek, aslında heksan 
yapısının bir türevi olduğunu 
kanıtlamıştır. Fakat manni-
tolun keşfi, Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) tarafından 
1806 yılında Joseph Louis 
Proust adlı Fransız kimyage-
re atfedilmiştir. Ayrıca Dünya 
Sağlık Örgütü’nün Esansiyel 
İlaçlar listesinde en önemli 
ve en güvenilir ilaçlar arasın-
da sınıflandırılır. Makroalgler 
adı verilen çok hücreli deniz 
algleri, günümüzde Çin gibi 
ülkelerde en önemli manni-
tol kaynaklarından biridir. Makroalgler-

den izole edilen mannitol, ilaç firmaları 
tarafından seri üretime geçiliyor.

İlerleyen yıllarda osmotik diüretik (su 
atıcı) özelliği tıp alanında önemli bir kim-
yasal haline gelmiştir. Özellikle glokom 
(göz içi basınç artışı) ve intrakraniyal 
(kafa içi) basınç artışlarında, basıncı dü-

şürmek için kullanılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde pratikte pek kullanılmasa 
da, modern diüretiklerin önünü açmıştır 
ve bu listedeki sırası bütün diüretikleri 
simgelemektedir. Ayrıca bazı böbrek 
yetmezliklerinde, toksinlerin atılımını 
hızlandırmada ve vücut sıvısının fazla 
olduğu durumlarda da kullanılabiliyor. 
Daha sonra bağırsaklardan yeterince 
emilmediği görülünce, şeker tadı için 
diyabetik hastaların yaşam kalitesini 
artırmak amacı ile de kullanılmıştır. Di-
ğer yandan 20 gramdan fazla alınan 
dozlarda yeterince emilmediği için lak-
satif (dışkı yumuşatıcı) işlevi de var. 
Günümüzde diüretik etkisi daha güçlü 
olan furosemid ve tiazid grubu diüretik-
ler kalp yetmezliği gibi ağır patolojilerde 
mannitol yerine tercih edilir.
8) Morfin (Narkotik)
Birçok bitki ve hayvan hücresinde bulu-
nan opiat alkaloid ailesinden en önemli 
analjezik türevidir. Doğrudan santral si-
nir sistemi üzerine etki ederek sinapslar 

arasından nörotransmitter akışını bloke 
eder ve ağrı uyarısının iletimini engeller. 
Akut ve kronik ağrılar için kullanılır. Kalp 
krizi türlerinden biri olan myokardial in-
farktus ve doğum eylemi sırasında ağrı-
yı önleyen bir numaralı ilaçtır. Bazı yan 
etkileri vardır ve bağımlılık yapıcıdır.
1803 ila 1805 yılları arasında Friedrich 
Sertürner tarafından, halk arasında af-
yon veya haşhaş olarak bilinen Papaver 
somniferum türü bitkinden izole edilmiş-
tir. Bitkiden izole edilen ilk aktif biyolojik 
ajan olarak bilinir. Eskiden Akdeniz ci-
varında yaygın olan bir türdü. Morfinin 
şiddetli ağrılar üzerine etkisi tartışılmaz 
bir öneme sahiptir. Sertürner, Antik Yu-
nan’da rüyaların tanrısı olan morphium 
ismine ithafen morfin (İng: morphine) 
adını vermiştir.
7) Aspirin (NSAİİ)
Yaklaşık 100 yıl önce keşfedilen ve sa-
dece bir baş ağrısı ilacından çok fazlası-
dır... Basit ağrıyı kesebildiğini gösteren 
ilk ilaçtır. Keşfedildiği dönemde, diğer 
ağrı kesicilerin yan etkileri olabildiği için 
basit ağrılar için çok önemliydi. Çünkü 

Rahim (uterus) ve serviks (rahim ağzı) anatomisi ve 
lokalizasyonu. Kaynak: Wikipedia

Nöron varyasyonları ve anatomileri. Kaynak: QBI
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Beyin anatomisi. Kaynak: Pinterest
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Agregasyonun şematik gösterimi. Kaynak: Mit Geeks

Dünya’da birçok insanın periferik ağrısı, 
kas ağrısı, baş ağrısı ve eklem ağrısı 
vardır. Evet, günümüzde aspirinden çok 
daha etkili ve güvenli ağrı kesiciler bu-
lunuyor. Ancak 100 yıl önce keşfedilen 
bir ilacın bile günümüzde bu kadar yay-
gın kullanılması inanılmazdır. Sümer ve 
Mısır yazıtlarında salisilik asitten zengin 
bitkilerin kullanıldığı görülmüştür. Aynı 
şekilde Hippokrat da salisilik çayın ateş 
düşürücü özelliğini M.Ö. 400 yılında an-
latmıştır. Ardından 1853 yılında Charles 
Frédéric Gerhardt ilk kez, sodyum sali-
silat ve asetil klorid karışımından asetil-
salisilik asit (aspirin) elde etmiştir. Ge-
lecek yıllarda bilim insanları bu sentez 
için daha etkili yöntemler geliştirmiştir. 

Daha sonra 1897 yılında Bayer firması 
tarafından çok etkili ve daha az mas-
raflı bir sentez yöntemi geliştirilmiştir. 
1899 yılında ise Aspirin adı altında tüm 
Dünya’da satışa çıkmıştır. Fakat 1956 
yılında asetaminofen/parasetamol keşfi 
ve 1962 yılında ibuprofen keşfi ile popü-
laritesi gittikçe azalmıştır.
Aspirin, asetilsalisilik asit olarak bilinen 
bir kimyasaldır ve açılımı non-steroid 
antiinflamatuar (NSAİİ) anlamına ge-
len ilaç grubundandır. Aynı zamanda 
analjezik (ağrı kesici), anti-inflamatu-
ar (inflamasyon azaltıcı), antiagregan 
(trombosit kümeleşmesini önleyen) ve 

antipiretik (ateş düşürücü) yönleri bu-
lunur. Kawasaki hastalığı, romatizmal 
ateş, perikardit gibi inflamasyon durum-
larında kullanılır. Düşük dozda kan su-
landırıcı etkisinden yararlanılarak kalp 
krizinin önlenmesi gibi birçok kalp has-
talığında koruyucu olarak kullanılır. Bazı 
çalışmalara göre kolorektal kanser açı-
sından koruyucudur. Migren tedavisinde 
ilk kullanılan ilaçlardandır. Ağrı kesici ve 
ateş düşürücü etkisi genelde 30 daki-
kada kendini gösterir. Çocuklarda Reye 
sendromuna neden olduğu için öneril-
mez. Aynı şekilde pıhtılaşmayı sağlayan 
trombositleri baskıladığı için yetişkinler-
de de gastrointestinal (sindirim sistemi) 
kanamalara veya peteşi denilen ufak 

cilt altı kanamalarına neden olabilir. Bu 
kadar fazla fonksiyona sahip özel ilaç-
lardan biridir.
6) Metotreksat (kemoterapi)
1940’lı yıllarda başlayan nitrojen hardal 
gazı ve folik asit inhibitörleri ile birlikte 
kemoterapi devri, 1947 yılında metot-
reksat ile devrim yaşadı. Çünkü daha 
önceki ilaçlardan çok daha güvenli ve 
etkili bir ajandı. Halk arasında kemote-
rapi ismi korkulan bir şey olsa da, gü-
nümüzde birçok kanser vakasını iyileş-
tirdiği tartışılmazdır. Zira remisyon ve 
kür (cure) olarak bilinen iki çeşit tedavi 
sonucu vardır. Remisyonda hastanın 
yaşam kalitesi normalde dönerken, kür-
de kanser hücreleri tamamen yok edilir. 
Kanser çalışmalarında kür sık rastlanan 
bir sonuç olmasa da remisyon fazlasıyla 
görülebiliyor. Böylece hasta doğal yol-
lardan ölene kadar tıpkı diğer insanlar 
gibi kaliteli bir yaşam sürdürebiliyor. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün Esansiyel 
İlaçlar listesinde sınıflandırılan en etkili 
ve güvenli ilaçlardandır.
Metotreksat bir antifolat türevidir. Yani 
DNA sentezi için gerekli olan folik asi-
tin enzimsel sürecini baskılar. Fakat 
sadece bir kemoterapi ilacı değil, aynı 
zamanda bağışıklığı baskılayan bir im-
münsüpresif ilaçtır. Bu yüzden kanserin 
yanında ektopik gebelik ve otoimmün 
hastalıklar gibi çeşitli durumlarda da 
kullanılabiliyor. Kullanıldığı kanserler 
arasında akciğer kanseri, meme kan-
seri, mesane kanseri, lösemi, lenfoma 
ve osteosarkom bulunur. Kullanıldığı 
otoimmün hastalıklar ise romatoid artrit, 
psöriyazis ve Crohn hastalığıdır. Yan et-
kileri arasında bulantı, halsizlik, ateş ve 
beyaz kan hücrelerinde düşüklük vardır. 
Uzun süreli kullanımda karaciğer ve 
böbrek fonksiyonlarında bozukluk yara-
tabilir. Günümüzde kanser tedavisinde 
birçok yeni kemoterapi, radyoterapi ve 
immünoterapi yöntemleri geliştirilmiştir. 
Fakat hepsinin öncülü metotreksat di-
yebiliriz.

DNA sentezinin şematik gösterimi. 
Kaynak: Mechanobio

Böbrek üstü (suprarenal) bezlerin diğer adı adrenal bezler ve böbrek anatomisi.
Kaynak: Semantic Scholar



5) kortizon (Anti-inflamatuar)
Kortizon, bir tür steroid hormondur. 
Hayvanlarda strese tepki olarak adrenal 
(böbrek üstü) bezlerde kortikosteroid 
olarak salınır. Çeşitli türevleri hayvan-
larda, bitkilerde ve mantarlarda bulu-
nur. Her türlü inflamatuar durumdaki 1 
numaralı ilaçtır. Endokrin hastalıkların 
teşhis edilmesinde yararlanılır. SLE, 
poliarteritis nodosa, dermatomiyozit ve 
vaskülitler gibi otoimmün hastalıkların 
tedavisinde kullanılır. Astım tedavisinde 
kullanılır. Aspirasyon pnömonisi, toksik 
ve irritan gaz inhalasyonu veya başka 
nedenlerle oluşan pulmoner (akciğer) 
ödemin tedavisinde kullanılır. Özellikle 
eklem ağrılarında ve deri inflamasyonla-
rında kullanılır. Bunların arasında roma-
toid artrit, osteoartrit, psöriatik artrit ve 
egzema (dermatit) gibi birçok diğer inf-
lamatuar süreçte semptomları baskılar. 
Organ transplantasyonu sonrası organ 
reddini önlemede yardımcıdır. Bunlar 
gibi yüzlerce hastalığın tedavisinde, 
tanısında ve semptomlarını azaltmada 
kullanılan altın değerindeki yegâne ilaç-
tır.
Bağışıklık sistemini ve inflamasyonu 
baskıladığı için ağrı, kızarıklık ve şişkin-
lik gibi birçok semptom ve hastalık teda-
visi için kullanılır. Bazen tamamen teda-
vi edici olmayabilir; ancak semptomları 
azaltarak yaşam kalitesini fazlasıyla ar-
tırır. Yani tıpta “joker” ilaç gibi bir şeydir. 
İlk olarak 1949 yılında kullanılmıştır. 
Fakat çok masum bir ilaç değildir. Uzun 
süreli kullanımında bağışıklığı baskıla-
ması yanında karaciğer fonksiyonlarını 
bozması ve iyatrojenik Cushing sendro-
mu gibi birçok yan etkisi bulunur. Eğer 
kortizon keşfedilmeseydi birçok hasta-
lığın kolayca tanısını koyamazdık ve 
birçok sorunu olan birçok insan şu an 
sürünüyor olacaktı…
4) Eter (Anestezik)
Dietil eter veya kısaca eter, son dere-
ce uçucu ve yanıcı, cerrahinin en temel 

farmasötik kimyasalıdır. Halk arasında 
lokman ruhu olarak bilinir. Çünkü bunu 
koklayan insanların ruhunu aldığına ina-
nılırdı. Cerrahi işlemler sırasında deri, 
deri altı ve kas gibi dokuların kesilmesini 
mümkün kılan ilk ilaçtır. Olgunlaşmakta 
olan meyvelerin köklerinde, yaşlanan 
yapraklarda ve çiçeklerde bulunan bitki-
sel hormon olan etilenden, fabrikasyon 
yolu ile çeşitli işlemlerden geçirildikten 
sonra dietil eter elde edilir. En meşhur 
yöntemi kuvvetli asit ile karıştırılan asit 
eter sentezidir. Beyin üzerine doğrudan 
etki ederek bilişsel fonksiyonları baskılar.
Eğer eter olmasaydı cerrahi de ağrısız 
ve acısız bir şekilde yapılamazdı. İlk kul-
lanımından 300 yıl önceye kadar varlığı 
biliniyordu. Ancak kimsenin aklına bunu 
anestezik olarak kullanmak gelmemişti. 
1840’lı yıllarda William T. G. Morton ve 
Crawford Williamson Long gibi doktorlar 
tarafından genel anestezik olarak ilk kez 
kullanılmıştır. Crawford, sülfürik eteri ilk 
olarak buhar halinde (inhale) anestezik 
etkisi için kullandığı biliniyor. Eter kul-
lanımından önce insanlar bilinçli hal-
deyken uzuvları veya dokuları kesilirdi. 
Bu işlemler sırasında hasta, birçok kişi 
tarafından tutularak hareketsiz kalması 

sağlanırdı. Halotan gibi yanıcı olmayan 
komforlu genel anesteziklerin keşfine 
kadar eter, majör ameliyatların yegâne 
ilacıydı.
3) İnsülin (Antidiyabetik)
İnsülin, pankreatik adacıklardan salı-
nan bir peptid hormondur. Vücudun en 
önemli anabolik (yapıcı) hormonudur. 
Karbonhidratların absorbsiyonunu ar-
tırarak metabolizmayı düzenler. Ayrıca 
birçok dokuda protein senzetinde gö-
revlidir. Kalp, karaciğer ve iskelet kas-
larındaki hücrelerde, ana enerji kaynağı 
olan glukoz ile birlikte birçok maddeyi 
hücre içine almakla görevlidir. Eksik-
liğinde veya sinyal direncinde diyabet 
(şeker hastalığı) adı verilen meşhur 
hastalık karşımıza çıkar. Diyabet has-
taları ne kadar yerlerse yesinler yine 
de aç olacaklar ve enerji ihtiyaçları kar-
şılanmayacaktır. Çünkü glukoz hücre 
içine giremeyecektir. Diyabet, sinir sis-
temi hastalıkları nöropatilerle, göz bul-
guları retinopatilerle ve böbrek sorunlar 
nefropatilerle karşımıza gelebilir. Akut 
komplikasyonları arasında hipoglisemi, 
ketoasidoz ve laktik asidoz vardır. Yani 
diyabet neredeyse her şeyi yapar ve 
bazıları ölümcüldür. Eğer insülin izole 

edilip, halk arasında kullanılacak kadar 
yaygınlaştırılmasaydı, yüzbinlerce insan 
şu an yaşamıyor olacaktı.
İnsülinin keşfinden önce diyabet has-
talarının semptomlarını düzeltmek için 
çeşitli diyetler kullanılırdı ve sonuçla-
rına hiçbir anlam verilemezdi. 1923’te 
Frederick Banting (ve ekip arkadaşla-
rı), başarıyla “insülin” izole ederek No-
bel Tıp alan en genç (32 yaşında) bilim 
insanı olmuştu. İnekten alınan serum, 
14 yaşındaki hastada alerjik reaksiyon 
yaratmış olsa da klinik tedavide başarı 
sağlamıştı. Banting, “İnsülin, insanlığa 
aittir. Bana değil...” cümlesini kurarak 
patentini 1 dolara satmıştır!

Pankreas ve pankreas 
adacığı anatomisi.
Kaynak: Wikipedia
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İlk zamanlarda kullanılan inhaler eter aletleri.
Kaynak: Civil War Medical İnnovations
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Newton’un dediği gibi bu kadar ileriyi 
görebilmesi, öncesinde henüz tıp öğren-
cisiyken pankreas adacıklarını keşfeden 
Langerhans, sindirime yardımcı salgı 
yaptığını söyleyen Laguesse, diyabetle 
ilişkisini anlayan Oskar, Mering ve Opie 
gibilerin omuzlarına basarak mümkün 
olmuştur! Zira bilim böyle ilerler...
1955’te Frederick Sanger, primer yapısı 
sekanslanan ilk protein olan insülin sa-
yesinde 1958’de Nobel Kimya ödülüne 
layık görüldü. Sonra Andrew, Roger ve 
Rosalyn (Nobel alan ikinci kadın), insüli-
ne geliştirdikleri radyoimmün test tekniği 
ile 1977’de Nobel Tıp ödülünü paylaştı-
lar. 1978’de Riggs ve Itakura enfes bir 
fikirle geldi, pBR322 plazmidine insülin 
kodlayan sentetik gen eklediler ve E. 
coli suşuna enjekte ettiler. Bakteriler de 
plazmidi alarak sentetik insan insülini 
(humulin) üretti! 1982’de FDA onayladı 
ve pazarlanan ilk biyoteknolojik ürün 
oldu. Biyoteknolojik olarak sentezlenen 
insülinden önce domuz insülini sık sık 
tedavi açısından kullanılıyordu. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün Esansiyel İlaçlar lis-
tesinde en önemli ve en güvenilir ilaçlar 
arasında sınıflandırılır.
2) Adrenalin (Hormon)
Epinefrin veya adrenalin olarak bilinen 
katabolik hormon, memelilerin adrenal 
(böbrek üstü) bezinden ve az miktar-
da nöronlarından salgılanır. Savaş ya 
da kaç sinyalinin temel mekanizmasını 
başlatır. Kan damarlarını kasar, kalp hı-
zını artırır, hava yollarını gevşetir, göz 
bebeklerini genişletir ve enerji ihtiyacı 
için kan şekerini artırır. Böylece stres 
anında tepki süresini ve metabolizmayı 
hızlandırır. Etkisini alfa ve beta resep-
törleri üzerinden gösterir. Jōkichi Taka-
mine 1901 yılında ilk defa izole etmeyi 
başarmıştır. 4 yıl sonra ise tıbbi açıdan 
kullanılmaya başlanmıştır. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün Esansiyel İlaçlar listesinde 
en önemli ve en güvenilir ilaçlar arasın-
da sınıflandırılır.
Bu özellikleri açısından birçok açıdan 
tedavi amaçlı kullanılır. Resüsitasyonun 

(kalp masajı) temel ila-
cıdır. Özellikle anafilak-
si denilen tip 1 aşırı du-
yarlılık reaksiyonunda 
hava yollarını genişlet-
mek açısından, kardi-
yak arrest (kalp dur-
ması) sonucunda ve 
yüzeyel kanamalarda 
kullanılır. İnhale (gaz) 
hali krup (laringotrake-
obronşit) semptomları-
nı azaltır. Diğer tedavi-
ler yetersiz kaldığında 
astim tedavisinde bile 
kullanılır. Eğer adrena-
lin izole edilmeseydi, 
larinks ödemi yaparak 
hava yolunu kapatan 
alerjik reaksiyonların 
en korkutucusu anafi-
laktik şoktan ve çeşitli 
kardiyak arrestlerden binlerce kişi şu an 
yaşamıyor olacaktı.
1) Penisilin (Antibiyotik)
Listenin birincisi elbette ki penisilin! 
Keşfedilen ilk antibiyotik olmasına rağ-
men, eğer penisilin keşfedilmeseydi 
günümüzde yaşayan insanların %75’i 
yaşamayacaktı. Çünkü dedeleri veya 
dedelerinin babaları çoktan ölmüş ola-
caktı! Aşılar ilaç sayılmadığı için listede 
yer almıyor. Aşılar, bağışıklık oluşması-
nı sağlayan biyolojik preparatlardır. Ge-
nelde mikroorganizmaların zayıflatılmış 
antijenleridir. Eğer ilaç olarak sayılsa-
lardı, ilk sırada olmaları gerektiğinden 
hiç şüphe yoktur! İlaçlar bireyleri tedavi 
eder; aşılar ise popülasyonları... Aşılar 
ve ilaçlardan önce hastaneleri hayal bile 
edemezsiniz.
Artık günümüzde antibiyotikler sadece 
beta-laktam penisilin gibi bakterilerin 
hücre duvarını baskılayan tipte değil. 
RNA ve alt birimlere bağlanarak protein 
sentezini baskılayanlar, folik asit sente-
zini durduranlar, plazma membran yapı-
larını bozanlar, nükleik asit sentezini bo-
zanlar gibi onlarca etki mekanizmasına 

sahip antibiyotikler bulunuyor. Hatta di-
renç gelişimini sağlayan beta-laktamaz 
enzimini baskılayanları bile mevcut!
Gelecekte ise konuşmalarını ve sinyal-
leşme baskılayarak hastalık yapmala-
rını engelleyecek antibiyotikler üzerine 
çalışalacaktır. Antibiyotiklerin geleceği 
quorum sensing adı verilen sinyalleş-
melerin engellenmesi üzerine olabilir. 
Aslına bakarsak bağışıklık sistemi mik-
roorganizmalar ile savaşmaktan ziyade 
dost olmak üzerine evrimleşmiş olabilir.

Penisilin, 300’den fazla türü olan asko-
miçet grubundaki Penicillium cinsi bazı 
küf mantarlarının toksinidir. Staphylo-
coccus ve Streptococcus cinsi bakte-
rilere karşı kullanılan ilk antibiyotiktir. 
Alexander Fleming 1928 yılında, bakteri 
kültüründe tesadüfen bakterileri öldür-
düğünü gören Penicillium notatum türü 
küf mantarından izole etmiştir. Bu ça-
lışması sayesinde daha sonra Howard 
Florey ve Ernst Boris Chain ile birlikte 
1945 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü’nü 
paylaşmıştır.
Alexander Fleming, 1999 yılında Time 
dergisinin “20. yy’ın En Önemli 100 İn-
sanı” listesinde yer almıştır. Fakat Peni-
cillium mantarının kültürde üretilmesinin 
çok zor olması yanında, penisilinin izo-
le edilmesi daha da zordu. Bu yüzden 
Alexander Fleming, insan vücudunda 
penisilinin etkisinin uzun sürmeyeceğini 
düşünüyordu ve bu konuda karamsardı. 
İlerleyen çalışmaların büyük bölümünü 
Howard Florey ve Ernst Boris Chain 
gerçekleştirmiştir. Antibiyotik, insanlık 
tarihinin en büyük devrimlerinden biri-
dir...

https://evrimagaci.org/insanligi-degistiren-en-o-
nemli-10-ilac-8062
Kaynak: AARP

Kalp anatomisi. Kaynak: Wikimedia

Basil şekilli bir bakterinin 
anatomik şeması.
Kaynak: Ocean
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Berko İlaç Yönetim Kurulu 
Başkanı Diyarbakırlı Ecz. 
Berat Beran, Diyarbakır’daki 
eczacılarla buluştu. 11. Böl-
ge Diyarbakır Eczacı Oda-

sı’nı ziyaret eden Ecz. Berat Beran, Oda 
Başkanı Ecz. Mahmut Sert ve yönetim 
kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmede 
Berko İlaç Genel Müdürü Barış Özyurt-
lu da hazır bulundu. Sıcak bir havada 
geçen görüşmede Berat Beran, yeni 
seçilen Oda Başkanı Mahmut Sert’i ve 
yönetimini tebrik etti. Başkan Mahmut 
Sert de Diyarbakır sevdalısı Ecz. Berat 
Beran’ın ziyaretinden duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Aynı gün akşam Diyar-
bakırlı eczacılara bir konferans veren 
Berat Beran, Diyarbakır’da ilk eczacılığa 
başladığı yılları anlattı. Berat Beran’dan 
önce mikrofona gelen Berko İlaç Genel 
Müdürü Barış Özyurtlu, Berko İlacın faa-
liyetleri hakkında bilgiler verdi. Özyurtlu, 
“Yüzde yüz yerli sermaye olan Berko 
İlaç, 127 ürünü, 700’ü aşan çalışanı ve 
21 bin metrekarelik dünya standartların-
daki üretim tesisleriyle Türk tıbbına ve 
dünya sağlığına hizmet veriyor. Meslek 
hayatına 1970’li yıllarda eczane eczacı-
lığıyla başlayan Ecz. Berat Beran tara-
fından, 1984 yılında kurulan Berko İlaç, 
insan sağlığı için üretmeye ve çalışma-
ya devam etmektedir. Türkiye ilaç paza-
rında güçlü bir marka olan Berko İlaç, 
bir dünya markası olma yolunda emin 
adımlarla ilerlemektedir. Basta ABD, 

Kanada ve G. Kore olmak üzere 16 ül-
keye aktif ihracat yapmaktadır. Sosyal 
sorumluluk konusu öncelikleri arasında 
yer alan Berko İlaç, pek çok vakıf ve 
sivil toplum kurulusuyla birlikte projeler 
yürütmektedir. Berko Çocuk Tiyatrosu, 
“Buzda Engel Yok” otistik çocuk buz pa-
teni takımı, “Hoş Geldin Bebek” yeni do-
ğan ünite ziyaretleri gibi başlıca projele-
rinin yanı sıra, Berko İlaç köy okullarının 
ihtiyaçlarına destek olarak ve ihtiyaç sa-
hibi öğrencilere burslar vererek topluma 
katkı sağlamaktadır” dedi.

BAşARıYA GİDEN YOL…
Hayat hikâyesini anlatarak konuşması-
na başlayan Berko İlaç Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ecz. Berat Beran, başarıya 
gitmek için 3 ana unsurun olduğunu 
belirterek, “İlki üstün zeka, ikincisi fazla 
çalışmak üçüncüsü ise cesaretli olmak. 
Dünya 40 metrekarelik eczaneden iba-
ret değil. Ufkumuzu geniş tutmalıyız” 
dedi. Berat Beran konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Diyarbakır Beran Eczane-
si’nin laboratuvarında başlayan küçük 
çaplı imalatlar, Beran Laboratuvarı ola-
rak devam etti. 1980 yılında İstanbul’a 
göç ile başlayan hikâyem, 1984 yılında 
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. ola-
rak ilaç sanayinde ki yerini aldı. Nihayet 
bir nöbet gecesi aklıma gelen serum fiz-
yolojik fikri “Berkofiz” olarak hayata geç-
mişti. Berkofiz, uzun yıllar ilk ve tek ürün 
olarak devam etti ve kafamda başka bir 

fikrin doğmasına neden oldu; “Küçük de 
olsa ilk ve tek olmak”. Bu fikir kendime 
ait farklı bir kulvarda yer almamı sağla-
dı. Bu fikirden yola çıkarak çinko ele-
mentini “Zinco” markası altında ilk defa 
Türk Tıbbı’nın hizmetine sunduk. Bugün 
Zinco, çinko pazarındaki liderliği ile be-
raber Berko İlaç’ın temel taşlarından 
biri olmuştur. Berko İlaç ürünleri, gerek 
formülasyonlarıyla, gerekse ambalaj 
kolaylığı ve farklılığı ile ilaç sanayimiz-
de hak ettiği yere gelmeye başlamıştır. 
Firmamız bütün ürünlerinde değişik fi-
kirler yaratarak büyümesini devam ettir-
mektedir.” Gece, verilen yemek ile son 
buldu.

18

Sıcak bir havada geçen 
görüşmede Berat Beran, 
yeni seçilen Oda Başkanı 

Mahmut Sert’i ve yönetimini 
tebrik etti. Başkan Mahmut 
Sert de Diyarbakır sevdalısı 

Ecz. Berat Beran’ın 
ziyaretinden duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi.

Berko İlaç Yönetim kurulu Başkanı 
Ecz. Berat Beran, 

Diyarbakır Eczacı Odası’nı ziyaret etti
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Sağlık Uygulama Tebliği 
İlaç Geri Ödeme 

Koşulları
Ecz. Mustafa Varsak

Değerli meslektaşlarımız 11. 
Bölge Diyarbakır Eczacı Oda-
sı bünyesinde çıkarılacak olan 
Partikül adlı dergimizin bu 
bölümünde ilaç geri ödeme 

koşullarında en çok sorun yaşanılan ilaç-
ların geri ödeme koşullarıyla ilgili düzenli 
bir biçimde bilgilendirme yapılacak olup 
sizlerden gelen geri bildirimler doğrultu-
sunda bir sonraki sayımızda incelecek 
olan konu belirlenecektir. Bu sayımızda 
enteral ve parenteral beslenme ürünleri-
nin verilme ilkeleri konu edilmektedir. Ya-
zının içeriği, ilgili kısımları 11 Eylül 2019 
tarihinde güncellenen Sağlık Uygulama 
Tebliği’nin 4.2.8 Enteral ve Parenteral 
beslenme ürünleri verilme ilkeleri ile 4.2.9 
Eritropoietin, Darbepoetin, Sevelamer, 
oral esansiyel aminoasit preparatları ve 
keto analogları kullanım ilkeleri maddeleri 
ile tebrp uygulamasından alıntılanmıştır.
ENTERAL VE PARENTERAL 
BESLENME SOLÜSYONLARı 
RAPORLARıNDA ARANMASı 
GEREkEN GENEL BİLGİLER 
• ENTERAL BESLENME SOLÜSYONLA-
RININ MAX RAPOR SÜRESİ 6 AYDIR
• MALNÜTRİSYON TANIMI OLARAK 
RAPOR AÇIKLAMALARINDA BELİRTİ-
LECEK İFADELER:
Malnütrisyon tanımı raporda belirtilmek 
kaydıyla;
a) Erişkinlerde;
1) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha 
fazla istemsiz kilo kaybı olanlar (Diyetetik 
tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonu-
cu oluşan kilo kayıpları istemli olarak de-
ğerlendirilir.) 
2) “Subjektif global değerlendirme kate-
gorisi” C veya D olanlar
b) Çocukluk yaş grubunda;
1) Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 
standart sapmanın altında (< -2SD) olan-
lar, malnutrisyon tanımı içerisinde kabul 
edilecektir.
Doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, 
kanser hastalarında, kistik fibroziste, cro-
hn hastalarında, yanık hastalarında veya 
orogastrik sonda/ nazogastrik sonda/ 

nazoenterik sonda veya gastrostomi/jeju-
nostomi ile beslenen hastalarda aşağıda 
belirtilen malnütrisyon koşulları aranmaz.
• REÇETEDE YAZILAN BESLENME 
ÜRÜNLERİNİN ADLARI (FİBRE, PLUS, 
VS.) AYRI AYRI BELİRTİLMELİDİR 
• HASTANIN GÜNLÜK KALORİ İHİYACI 
(VERİLEN BESLENME ÜRÜNLERİNİN 
GÜNLÜK TOPLAM KALORİ MİKTARI 
RAPORDA BELİRTİLEN KALORİ İHTİ-
YACINI GEÇMEMELİ.)
• AÇIKLAMALAR BÖLÜMÜNDE YAZI-
LAN BESLENME ÜRÜNÜNÜN TEDAVİ 
ŞEMASI AŞILMAMALIDIR.
• KALORİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK 
ŞEKİLDE GÜNLÜK KULLANIM MİKTARİ 
BELİRTİLECEKTİR.
• SAĞLIK KURULU RAPORU OLMALI-
DIR.
• RAPORA İSTİNADEN TÜM HEKİMLER 
REÇETE EDEBİLİR.
• EN FAZLA 30 GÜNLÜK DOZDA REÇE-
TE EDİLİR.
ERİTROPOİETİN VE DARBE-
POETİN kULLANıM İLkELERİ
» Eritropoietin ve darbepoietin preparatla-
rı kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili anemi 
ve myelodisplastik sendrom dışındaki en-
dikasyonlarda Kurumca karşılanmaz.
» Tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu 
reçete veya raporda belirtilir.
» Eritropoietin ve darbepoetinlerin ilgili 
uzman hekim raporlarında ilacın kullanım 
dozu ve süresi belirtilir.
» Bir defada en fazla 1 aylık ilaç verilir. 
Hastanın ferritin ve/veya transferrin satu-

rasyonu (TSAT) değerleri TSAT < %20 ve/
veya ferritin <100 µg/L ise hastaya önce-
likle oral veya intravenöz demir tedavisine 
başlanacaktır. 
TSAT ≥ %20 ve/veya ferritin ≥ 100 µg/L 
olduğunda hemoglobin değeri 10 gr/dl al-
tında ise tedaviye başlanır. 
Hedef hemoglobin değeri 11-12 gr/dl ara-
sıdır. 
Hemoglobin değeri 11 gr/dl’ye ulaşıncaya 
kadar başlangıç dozunda tedaviye devam 
edilir ve Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasın-
da tutabilmek için idame dozda tedaviye 
devam edilir.
Hb 11 idame dozdur.
Hb seviyesi 12 gr/dl’yi aşınca tedavi ke-
silir.
Hasta Hb seviyesi için takibe alınır ve 
Hb seviyesi 11-12 gr/dl’nin arasına gelin-
ce hastaya idame dozda tedaviye tekrar 
başlanabilir. 
İdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye 
yeniden başlandığında TSAT >%20 ve/
veya ferritin >100 µg/L olmalıdır. Bu de-
ğerlere hemodiyaliz hastalarında 3 ayda 
bir, periton diyaliz hastalarında 4 ayda bir 
bakılır ve tetkik sonuç belgesinin tarihi ve 
sonucu reçete veya raporda belirtilir.
Kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili anemi 
endikasyonunda, Eritropoetin için baş-
lama dozu 50-150 IU/kg/hafta ve idame 
dozu 25-75 IU/kg/hafta dır.
Kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili anemi 
endikasyonunda, Darbepoetin için başla-
ma dozu 0.25-0.75 mcg/kg/hafta ve ida-
me dozu 0.13-0.35 mcg/kg/hafta dır.
MAX RAPOR SÜRESİ 2 YILDIR.

HEMOGLOBİN DEĞERİ 11 DEN DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN HASTA BAŞLANGIÇ KOŞULLARINI 
SAĞLAMAKTADIR. BUNDAN DOLAYI KİLO BAŞINA 150 ÜNİTE KULLANABİLİR
150*61=9150 ÜNİTE KULLANMALIDIR. BUNDAN DOLAYI 3*4000 ÜNİTE KULLANABİLİR.
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Av. Aslı Pasinli

Şiddetle Mücadelede 
Yasal Dayanaklar

Kökleri insanlık tarihinin derin-
liklerinde yatan ve bir anlamda 
varoluş ile paralellik gösteren 
şiddet sokakta, evde ve işye-
rinde; kısaca dünyanın her ye-

rinde baş gösteren ve yaşamın her alanı-
na sirayet eden toplumsal bir sorundur. 
Kadınlara yönelik ayrımcılık ve eşitsizlik 
ise genel anlamda şiddetin tarihi ile yaşıt 
olup toplumsal cinsiyet kodları ile besle-
nir. Cinsiyet eşitsizliğine dair bu kodlar ik-
tidarların elinde elverişli bir aygıta dönü-
şüp kadın kimliği üzerinde bir tahakküm 
kurma aracına çevrilmiştir. İktidar erk bir 
zihniyetin ürünü olup varlığını sürdürme-
si için daima muktedir, yani hükmeden 
olmak ister. Hükmetme arzusu ise her 
daim özünde şiddetin nüvelerini barındı-
rır ve aynı zamanda bir hükmedilene ihti-
yaç duyar. İktidar, kadın ve şiddet üçgeni 
bize hükmetmenin geometrik sorununu 
sunar. Bu sorunun cevabı ise kadınların 
direnmesi ve mücadelesidir.
Bedenine karşı açılan savaşı ve tecavü-
zü, yaşamlarının karşısına dikilen şiddeti 
ve yok etme hevesini reddeden; buna 
karşı özgürlük ve eşitlik mücadelesi veren 
kadınlar, adeta ilmik ilmik örülen haklarla 
güçlü bir harekete dönüşerek bizi bugün-
kü mirasa kavuşturdu. Şiddetin boyutlan-
dığı her alanda yürütülen hak mücadelesi 
elbette yasal kazanımlara da damgasını 
vurmuştur. Bir hakkın yasal güvencesi-
nin olması, hayatlarımız hakkında karar 
verirken özgür ve eşit bireyler olarak 
emeğimizin, bedenimizin ve kimliklerimi-
zin üzerinde kurulmak istenen tüm güç 
aygıtlarına karşı bir teminattır. Ev içinde 
ya da kamusal alanda şiddete maruz kal-
dığımızda temel yasal haklarımızı bilmek 
ve bunları aktive etmek aslında  şiddete 

direnişin bir başka formülüdür.
Bu yazıda şiddete veya şiddet tehdidine 
maruz kalındığında yasal haklarımızın 
neler olduğuna medeni haklarımızdan 
nasıl yararlanabileceğimize ve cinsiyetçi 
politikalara karşı bazı eleştirilere  değine-
ceğim.
kadına yönelik şiddetle 
mücadelede uğurlu rakamlar: 
6-2-8-4
2011 yılında imzalanan ve Türkiye’nin de 
taraf olduğu Kadına Yönelik Şiddet ve Ev 
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Müca-
deleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 
diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi şiddeti; 
ister kamusal ister özel alanda meydana 
gelsin kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik 
veya ekonomik  zarar veya ıstırap veren 
veya verebilecek nitelikte olan toplumsal 
cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu ey-
lemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi 
olarak özgürlükten yoksun bırakma şek-
linde tanımlamıştır. Bu sözleşmede bah-
si geçen ve kadınlara yönelik toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet; kadına sırf kadın 
olmasından dolayı uygulanan ve kadınla-
rı orantısız biçimde etkileyen şiddet anla-
mına gelir.
Küresel bir sorun olan erkek şiddetine 
karşı gardımızı almamızı sağlayan en 
önemli yasal dayanak, İstanbul Sözleş-
mesi’nin iç hukuka uygunluğunun sağ-
lanması için 2012 yılında yürürlüğe giren 
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadı-
na Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun’dur. Bu kanun şiddet veya şiddet 
tehdidi karşısında en hızlı ve en etkili 
hukuki araçlarımızdan olup, koruyucu ve 
önleyici tedbirleri içermesi bakımından 
kadınlar açısından hayati bir öneme sa-

hiptir. Bedenimize ve yaşamımıza karşı 
her türlü saldırıda önleyici niteliğe sahip 
bu kanundan faydalanmak için medeni 
halimizin evli veya bekar olması bir önem 
teşkil etmez.
Ayrıca bu yasadan yararlanmak sabit bir 
ikametgâh şartı da gerektirmediği gibi 
yasa acil durumlarda bir mahkeme, sav-
cılık veya mülki amir (Kaymakamlık-Va-
lilik) kararı aranmaksızın kolluğa (Po-
lis-Jandarma) şiddete karşı tedbir kararı 
alma yetkisi vermiştir. Zira ”Kadın beyanı 
esastır” ilkesi üzerinden yasa kamusal 
otoriteleri koruyucu tedbirleri alma yö-
nünden harekete geçirebilme kabiliyetine 
sahiptir. Yasa koruyucu bir tedbir kararı 
alabilmemiz için belge-delil şartı aramaz, 
şiddete ilişkin beyanımız yeterlidir. Acil 
durumlarda polis veya jandarmaya baş-
vurabileceğimiz gibi diğer hallerde ise 
Aile Mahkemesi hakiminden ya da savcı-
lıktan ihtiyacımıza uygun tedbir kararları 
vermelerini isteyebiliriz.

Küresel bir sorun olan 
erkek şiddetine karşı 
gardımızı almamızı 
sağlayan en önemli 

yasal dayanak, İstanbul 
Sözleşmesi’nin iç hukuka 

uygunluğunun sağlanması 
için 2012 yılında 

yürürlüğe giren 6284 sayılı 
ailenin Korunması ve 

Kadına yönelik Şiddetin 
Önlenmesine Dair 

Kanun’dur.
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Kadına yönelik şiddetle 
mücadelede evrimleşen Medeni 
Kanun
Medeni Kanun kapsamında yer alan 
düzenlemeler kadının haklarını evlilik 
birliği içinde ya da evlilik birliğinin sona 
ermesinden sonraki süreçte koruyan en 
önemli yasal kazanımlardır. Kadın örgüt-
lerinin mücadelesi ile 2001 yılına kadar 
yürürlükte bulunan 743 sayılı Eski Mede-
ni Kanun mülga edilmiş yerini 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanununa bırakmıştır. Ka-
nun kapsamında güvenceye alınmış bir 
kısım haklarımız şunlardır:
• Açılan bir boşanma davasında, davayı 
kimin açtığının bir önemi olmadan; ba-
rınacağımız bir yer yok ise dava sonuç-
lanıncaya kadar ortak konutun bize ve 
çocuğumuzun kullanımına bırakılmasını 
isteyebilir, herhangi bir işte çalışmıyor 
veya boşanma sonucunda yoksulluğa 
düşecek isek kendimiz için yoksulluk na-
fakası talep edebiliriz. Dava süresince 
çocuklarımızın geçici velayetini ve bakı-
mı için iştirak nafakası talep edebiliriz.
• Evlilik birliğini devam ettirdiğimiz eşimiz 
evlilik birliğinden doğan yükümlülüğünü 
yerine getirmemesi halinde bu kişinin ta-
sarruf yetkisini sınırlandırabiliriz. Ailenin 
geçimine katkı sunmayan eşimize karşı 
bunun bir ekonomik şiddet olduğunu vur-
gulayarak, boşanma davası açmadan da 
nafaka talebinde bulunabiliriz. Boşanma 
davası ile birlikte koşulları varsa mad-
di-manevi tazminat talebinde bulunabil-
diğimiz gibi biz kadınlara ait olan, çeyiz, 
ziynet ve ev eşyasının aynen iadesini 
veya aynen iadesi mümkün değilse bun-
ların bedelinin tarafımıza ödenmesini ta-
lep edebiliriz.
• Yeni Medeni Kanun ile kadın ve erke-
ğin görevlerinin tek tek sayıldığı ve  ka-
dının evlilik birliği içerisindeki emeğini 
görmezden gelen anlayış terk edilerek ev 
işlerinin rutinliği, çocuk bakımının zorluğu 
ve gerginliği nedeniyle fiziksel ve ruhsal 
sağlığı zedelenen ev çalışanı statüsün-
deki kadınların evdeki emekleri mali bir 
katkı olarak kabul edilmiş, evlilik birliği 
içerisinde edinilen mallardan edinilmiş 
mallara katılma rejimi uyarınca kadınlara 
hak talep etme imkanı sağlanmıştır. Do-
layısıyla 2002 yılından itibaren her eşin 
evlilik birliği içerisinde kendi emeğiyle 
elde ettiği (edinilmiş mallar) mallar evlili-
ğin sona ermesiyle eşit olarak paylaşıma 
dahil edilmiştir. Kişisel mallar ve miras 
yoluyla intikal eden mallar bu paylaşımın 
dışından bırakılmıştır.
• Medeni Kanun’a göre kadın ve erkek 
eşit miras hakkına sahiptir. Yine miras 

payımızı alamamak ya da bir yakınımıza 
devretmek için baskılanmak ekonomik 
şiddettir.
• Kendi soyadımızı kullanma hakkımız 
hâlihazırda Nüfus Müdürlüğüne başvu-
rulması ve kocaya karşı dava açılması 
ile mümkündür. Öte yandan boşanmış 
kadın velayeti kendisine verilmiş çocuğa 
kendi soyadının verilmesini de velayet 
hakkı kapsamında Aile Mahkemesi’nden 
talep edebilir.
kadına yönelik şiddetle müca-
delede ceza kanunu
Kadın mücadelesinin kazanımları Ceza 
Kanunu’nda yapılan düzenlenmelerde de 
görünür hale gelmiş, kanunun cinsiyetçi 
dilinin arınmasından cezai müeyyidelere 
kadar birçok alanda etkisini hissettirmiş-
tir. Önceki kanunda adam öldürme, adam 
yaralama gibi nitelendirmeler her iki cin-
si de kapsayacak şekilde değiştirilmiş, 
kadına karşı işlenen suçlarda daha ağır 
yaptırımlara gidilmiştir. Bir kısım düzenle-
meler aşağıdaki gibidir.
• Biz kadınlara karşı uygulanan şiddet 
türlerinden en önemlisi yaşam hakkımı-
zın elimizden alınmasına karşılık gelen 
kasten öldürme suçudur. Bu suçun eşe 
karşı işlenmesi hali kanunda ağırlaştırıcı 
sebep olarak düzenlenmiştir.
• Kadınların vücut dokunulmazlıklarına 
karşı işlenen suçlarda her türlü fiziksel 
şiddet bu kanun kapsamında suç sayıl-
mıştır. Fiziksel şiddetin eşe karşı olması 
ise cezayı ağırlaştırıcı sebep yapılmıştır.
• Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma 
aslında bir psikolojik şiddet türü olmakla 
birlikte, kişinin bu fiili işlediği sırada cebir 
kullanması ise fiziksel şiddete maruz kal-
mamız anlamına gelmektedir. Bu suçun 
eşe karşı işlenmesi durumunda cezada 
artırıma gidilmektedir.
• Psikolojik şiddet türlerinden bir diğeri 
olarak sayabileceğimiz intihara yönlen-
dirme suçunu yasa koyucu düzenlerken; 
başkasını intihara azmettirmeyi, teşvik 
etmeyi, başkasının intihar kararını kuv-
vetlendirmeyi ya da başkasının intiharına 
yardım etmeyi cezai yaptırıma bağlamış-
tır.
• Cinsel şiddet açısından ise; tanıdığımız 
veya tanımadığımız herhangi bir kişinin 
rızamız dışında bize karşı her türlü cin-
sel eylemi suçtur. Cinsel dokunulmazlı-
ğa karşı şuçlar kısmında yer alan taciz 
ve tecavüz suçunun eşe karşı işlenmiş 
olmasının da bir suç teşkil ettiğini ifade 
etmek gerekir. Yani evlenmiş olmamız  
eşimize her istediğinde bizimle cinsel 
ilişkiye girme ya da cinsel ilişkiye istedi-
ği biçimde girme hakkını vermemektedir. 

Evlilik birliği içinde zorla cinsel ilişki evlilik 
içi tecavüzdür ve soruşturma açılabilmesi 
için 6 ay içinde şikayetçi olmamız gerek-
mektedir. Evlilik bağı yok ise cinsel saldı-
rı suçu şikâyete bağlı olmayıp ihbar veya 
herhangi bir yolla adli mercilerin haber-
dar olmasıyla beraber kamu davası ola-
rak yargılaması yapılacaktır. Yasa 1990 
yılına kadar seks işçilerine karşı işlenen 
nitelikli cinsel saldırıyı cezada 1/3 indirim 
sebebi yapmaktayken örgütlü kadın mü-
cadelesiyle bu minvaldeki ayrımcı   dü-
zenlemeler kaldırılmıştır.
• Ceza kanununda isteğe bağlı gebeliğin 
sonlandırılması (kürtaj) yasal olarak on 
haftalık süreye bağlanmıştır. On haftalığı 
geçen gebeliklerde çocuk düşürtme ya 
da düşürtülmesine rıza gösterme cezai 
yaptırıma bağlanmıştır. Fakat kadının 
mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kal-
ması halinde, süresi yirmi haftadan fazla 
olmamak ve kadının rızası olmak koşu-
luyla gebelik sonlandırılabilir.
Fakat son dönemlerde gündemimize ge-
len fahiş ceza artırımlarına yönelik yasa 
tasarıları, özünde suçun önlenmesi ga-
yesinden uzak olup sorunu halı altına 
süpüren bir anlayışa hâkimdir. Şiddetle 
mücadelede devletin sorumluluğu ber-
taraf edilemez. Kadına yönelik şiddetle 
mücadelenin yolu kanunların işletilmesi, 
mekanizmaların güçlendirilmesi ve şid-
detle mücadeleye ilişkin politikaların üre-
tilmesinden geçer.
Zira şiddetle mücadele politiktir. Cin-
sel saldırı suçları bir tek kamuoyunun 
vicdanı sızladığında görünür duruma 
geçmektedir ama aslında bu sorun hep 
var olmuştur. Faillerin suçu işlemesinin 
nedeninin cinsel dürtüleri olmadığı açık-
tır. Sorunu erkeklerin şiddete eğilimi ve 
kadınlara yönelik bakış açısında aramak  
gerekir.
Uygulamadaki ciddi eksikliklerden, ya-
salara gölge düşüren eril kelimelere, 
kadınları yıldırmaya yönelik bürokratik 
engellere ve adalete erişimi güçleştiren 
yaklaşımlara  kadar cinsiyet eşitsizliğini 
besleyen her kanuna ve tasarıya karşı 
haklarımızın bekası için haklı mücadele-
mize devam edeceğiz.

https://sendika63.org/2018/11/bu-yazi-
da-siddet-var-av-asli-pasinli-519305/

Bu barkodu okutarak İstanbul Sözleşmesi’ne 
ulaşabilirsiniz.
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Homeopati

Ecz. Mesut Ekin

Günümüzde tıp alanında 
gerçekleşen baş döndü-
rücü gelişmeler pek çok 
hastalığa çare olmaktay-
sa da modern bilgi ve ileri 

teknoloji ile donanmış hekimlerin hala 
çaresiz kaldığı durumlar mevcuttur. 
Tüm tıbbi gelişmelere rağmen tedavi 
sonucunda iyileşme sağlanamayan ya 

da ölümcül bir hastalık tanısı almış olan 
hastalar farklı arayışlara yönelmektedir. 
Bu bağlamda tamamlayıcı–alternatif tıp 
kavramı giderek ön plana çıkmaktadır. 
Nitekim Batı tıbbı da artık bu tamam-
layıcı ve destekleyici yöntemlere eskisi 
kadar mesafeli değildir. Tüm dünyada, 
bizzat hekimlerin giderek bu alana ilgi 
duymaya başladıkları, henüz tedavinin 

bir parçası olarak uygulamasalar bile 
öğrendikleri, gerektiğinde hastalarını bil-
gilendirdikleri ve bu alanda araştırmalar 
yaptıkları yazdıkları bilimsel eserlerden 
anlaşılmaktadır. (1)

Geleneksel, tamamlayıcı veya alterna-
tif tıp gibi çeşitli kavramlar kullansak da 
tüm bu yöntemler/uygulamalar köklü bir 
geçmişe sahiptir ve zamanında tıbbın 
kendisidir. Çin tıbbı ve Ayurveda (Hint 
tıbbı) uygulamaları bazı örneklerde ör-
tüşmekle birlikte uygulamalar çeşitlilik 
gösterir.(2)

Türkiye’de de bunlara paralel olarak 
“Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uy-
gulamaları Yönetmeliği” 27 Ekim 2014 
tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygu-
lamaları Yönetmeliği, oldukça önemli 
ve gerekli bir çabadır; çünkü tıp mesafe 
koydukça bu uygulamaların ehil olma-
yan kişi ve kuruluşlara kalma olasılığı 
unutulmamalıdır. Tamamlayıcı tıp uy-
gulamalarının, ehil ellerde ve doğru bir 
biçimde yürütülmesi gerekir, aksi halde 
hasta yarar beklerken zarar görebilir. 
Avrupa ve ABD’de olduğu gibi sertifikalı 
eğitim alanlara bazı uygulamaları yap-

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 
Yönetmeliği ve Rehber Eczanem Işığında 
Yardımcı Eczacılığa Yeni Bir Bakış Açısı

• Homeopati nedir? • Schüssler Hücre Tuzları Tedavi Yöntemleri • Bach çiçekleri Terapisi 
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ma imkânı sağlanmaktadır. 
Bu bağlamda Geleneksel ve Tamamla-
yıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde 
yer alan Fitoterapi  ve Homeopati’nin 
TEB’in eczacılar adına sahiplenmesi 
gereken önemli iki alan olduğunu dü-
şünüyoruz. Bugün Türkiye genelinde 
yüzlerce eczanede Aromaterapi, Fito-
terapi, Homeopati ve buna bağlı olarak 
Schüssler Tuzları ve Bach Çiçekleri uy-
gulamaları zaten yapılmaktadır. Birçok 
ayrı merkezden alınan ve çerçevesi he-
nüz oturmamış eğitimlerle ( yeterli olup 
olmadığı denetlenmeyen ) eczanelerde 
uygulanan bu yöntemlerin TEB’in Ec-
zacılık Akademisi bünyesinde bir araya 
getirilip Sağlık Bakanlığı ile yapılacak 
bir protokolle tek merkezde bilimsel, etik 
ve uygulamalı olarak sağlık camiasına 
kazandırılması yaşanan karmaşıklığı 
çözecek önemli bir adım olacaktır. Bu 
gerçekleştiği taktirde Yardımcı Eczacılık 
istihdamına çok büyük katkısının olaca-
ğı apaçık ortadadır. Eczanelerin ürün ve 
hizmet skalası daha da çeşitlenecek ve 
birinci basamak sağlık hizmeti sunucu-
su olarak koruyucu ve tamamlayıcı tıp 
uygulamasını birinci elden eczanelerde 
faaliyete geçirmiş olacağız.
Eczacılık Akademisinin Sağlık Bakanlığı 
onaylı sertifikalı eğitime başlaması ile 
özellikle yıllardır meslek hakkı alanında 
yürütülen Rehber Eczanem ve Birin-
ci Basamak Sağlık Hizmeti sunucusu 
olma çabalarının verdiği olumlu sonuç-
larla niceliksel olarak önemli bir çıtayı 
aşmış olacağız. 
FİTOTERAPİ, AROMATERAPİ, HOME-
OPATİ VE MAJİSTRAL İLAÇ UYGULA-
MALARI ile sağlık sistemimize kaliteli 
ve güvenilir eğitimlerle hem çeşitlilik 
hem de herkesin arayış içinde olduğu 
modern tıbbın eksik kaldığı alanlara 
katkı sağlayabilecek tamamlayıcı tıbbın 
öncülüğünü yapma şansını yakalamış 

olacağız.
Belki de Rehber Eczanem ile birlikte yu-
karıda anılan uygulamalar bizi tam da 
Birinci Basamak Sağlık Hizmeti sunucu-
su yapacak ve meslek hakkımızın hem 
niceliksel olarak eczanelerimize maddi 
katkısı olacak hem de eczanelerimizde 
hayata geçireceğimiz bu uygulamalarla 
gerçek anlamda koruyucu ve birinci ba-
samak sağlık hizmeti görevimizi nitelikli 
olarak yaşama geçirme şansını elde et-
miş olacağız.
Eczacılık Fakültelerinde öğretilmeyen 
bu tamamlayıcı tıp alanlarını, mezun 
olduklarında Eczacılık Akademisi bün-
yesinde bilimsel, etik çerçevede verilen 
eğitimlerle öğrenme şansını yakalaya-
cak olan Yardımcı Eczacılar staj yapa-
cakları eczanelerde hemen uygulama 
yapma fırsatı yakalamış olacaklar. 1 yıl-
lık staj süresi içerisinde staj yapacakları 
eczanelerde yeni alanlar açmış olmanın 
yanı sıra mesleğinin pratik uygulama-
sını da öğrenme şansları olacaktır. Bu 
ilişki ağı içerisinde hem eczaneye katkı 
sunmuş olacak hem de 1 yılın sonunda 
donanımlı ve kendini yetiştirmiş bir şe-
kilde bir sonraki adımını güvenle atabi-
lecektir. 
Eminim ki böyle bir ortamda kalmak is-
teyip devam edecek meslektaşlarımız 
çoğunlukta olacaktır. Belki de birkaç 
yıl sonra Yardımcı Eczacılık tüm ecza-
nelerin aradığı ve ihtiyaç duyduğu bir 
hale evrilmiş olacaktır. İşte asıl o zaman 
meslek hakkımızı daha gür bir sesle ve 
daha güçlü bir şekilde konuşmaya baş-
lamış ve dünya ölçeğinde uygulandığı 
şekliyle önemli bir kazancı hanemize 
katma yolunda önemli bir eşiği de aşmış 
olacağız.
Şimdi de yukarıda andığımız  gelenek-
sel ve tamamlayıcı tıp uygulamaların-
dan Homeopati, Schüssler hücre tuzları 
ve Bach Çiçeklerinin genel işleyişlerine 

bir göz atalım.
HOMEOPATİ NEDİR?
Homeopati özünde bir enerji tedavisidir. 
Bedene ihtiyacı olduğu türde enerji yük-
leyerek onun iyileşme kapasitesini arttı-
rır ve genişletir, kişi sahip olduğu bütün 
hastalıkları iyileştirecek güce kavuşur. 
Homeopati, 250 yıl kadar önce Hah-
nemann adlı bir Alman doktor tarafın-
dan geliştirilmiş ve ilkeleri belirlenmiştir. 
Hahnemann, alışılagelmiş tıbbi tedavi-
lerin aksine bir şifa yönteminin hastaya 
hiçbir zarar vermeden uygulanması ve 
yan etkilerinin olmaması gerektiğini, te-
davinin mümkün olduğunca kısa ve et-
kili olmasını savunmuştur. Homeopati, 
yalnızca fiziksel sağlığa değil, duygu-
sal, zihinsel ve ruhsal sağlık alanlarına 
da etkili olduğu için bu özellikleri yerine 
getirir. Bütün düzeylerde optimal sağlık 
sağlar. Homeopati, herkesin kendine 
özgü biricik bir sağlık durumu olduğuna 
inanır ve doğadaki benzer prensipleri, 
özel biçimlendirilmiş remediler yoluyla 
kullanarak en eski tedavi edici yöntem-
ler yardımıyla bütün bedende uyumu ve 
dengeyi tekrar kurar.
Homeopati Belirtileri 
Bastıran Değil Tedavi Eden 
Bir Yöntemdir
Homeopati, homeos (benzer) ve pathos 
(hastalık) kelimelerinin birleşmesinden 
oluşmaktadır. Remediler (tedavi için 
kullanılan karışımlar) sağlam kişilerde 
oluşturdukları semptom tablosu için 
hastalıklarda şifa aracı olurlar.  Hastalık 
belirtisi olarak gördüğümüz şeyler aslın-
da hastalıkla savaşan bedenin yarattığı 
değişikliklerdir.  Geleneksel tıp bir hasta-
lık tablosundaki bu belirtilerin tümüne bir 
hastalık adı koyarken (teşhisten tedavi-
ye giderken, ki bu teşhis edilen hastalık, 
her hastada aynı belirtileri göstermez 
gene de aynı hastalıkmış gibi davranı-
lır) homeopati bu belirtileri olduğu gibi 
alır, herkesin kendine özgü bedeninin 
savunma belirtileri olarak değerlendirir. 
Hastalığın başka bir düzlemde olduğu-
nu savunur, çünkü klasik tıpta da belirti-
leri tedavi etmekle hastalığı tedavi ede-
mediğimizi görüyoruz, örneğin akut bir 
hastalık olarak baş ağrısı bir çok neden-
den kaynaklanabilir; stres, üzüntü, yor-
gunluk, damar tıkanıklığı, kafa travması 
vs.. Baş ağrısı için kullandığımız ağrı 
kesici ilaç bu rahatsızlıkların hiçbirini te-
davi etmez yalnızca ağrıyı hissetmemizi 
engeller. Ağrı kesicinin etkisi geçene ka-
dar beden kendi kendini onarır, baş ağ-
rımız geçmiş olur! Kronik hastalıklar için 
de durum farklı değildir. Burada beden 
kendini onaramadığı için belirtiler orta-
dan kalkmaz. Şeker hastalığında , yük-



TE
B 

11
. B

ÖL
GE D

İYARBAKIR ECZACI O
DASI 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası

24

sek tansiyonda olduğu gibi.. Bu hastalar 
ömür boyu tansiyonlarını ve şekerlerini 
düşüren ilaçlar kullansalar ve tansiyon-
ları ve şekerleri hep normal olsa bile so-
nunda bu hastalıkların komplikasyonları 
sayılabilecek şeylerden ölmektedirler; 
böbrek yetmezliği, kalp enfarktüsü, be-
yin kanaması gibi. Bu ve benzeri durum-
lar belirtilerin ortadan kaldırılmasının 
hastalığın tedavi edilmesiyle aynı anla-
ma gelmediğini hatta belirtilerin bastırıl-
masının başka düzlemlerde daha fazla 
komplikasyonun ortaya çıkmasına yol 
açtığını göstermektedir.
Homeopati Doğal ve Yan 
Etkisiz bir Yöntemdir
Homeopati, maddelerin enerji verici 
özelliklerinden faydalanarak vücudun 
iyileşme ve savunma sistemlerini güç-
lendirir. Homeopatik remediler, tümüyle 
doğal maddeleri esas alarak hazırla-
nır (bitkiler, mineraller, organik ürünler, 
doku ekstreleri) ve bu maddelerin etkisi 
enerji ile çoğaltılır. Her madde o “bireye 
özgü bir belirtiler” bütününe etki eder. 
Homeopatide kullanılan bazı bitkiler fito-
terapide de kullanılır  (arnica, veratrum, 
lycopodium gibi) bazı ilaç ana mad-
deleri de klasik tıpla (belladona, kinin 
gibi) ortaktır. Ama homeopatide ilaçlar 
potansiyalizasyon denilen bu madde-
lerin özel enerjilerini açığa çıkaran bir 
yöntemle hazırlanır. Bu ilaçlar ileri dere-
cede sulandırılır ve mekanik enerji uy-
gulanır. Günümüzde kuantum teknikleri 
ve Koherent su deneyleri ya da Nobel 
ödüllü immunoloji profesörü Bienvenis-
te’in yaptığı gibi alerji deneyleri suyun 
çok özel bir yapıya sahip olduğunu ve 
bu bilgiyi taşıyabildiğini göstermektedir.  
Modern tıp da, bilginin moleküller ve 
enerji ile taşınabildiğini kabul etmektedir 
yalnız bu yöntemleri henüz tedaviye uy-
gulayabilecek kadar ilerlememiştir (Her-
kesin kendine özel DNA sarmalı kromo-

zomlarımızı ve nasıl biri olabileceğimizi, 
hem psikolojik hem fiziksel özelliklerimi-
zi belirler, belli enzimler ve belli prote-
in yapıları vücutta belli enerji düzeyleri 
oluştuğunda aktive olurlar). Böylece 
homeopatide her hasta için, bu bilgiye 
sahip, o kişinin kendi bütünlüğüne özgü 
tek bir şifa verici karışım (remedy) ha-
zırlanır.
Homeopatik ilaçlar hastanın “yaşam 
gücünü” aktive eder. Bu ilaçlar hasta-
nın kendi gücüyle çalıştığı için tümüyle 
zararsız ve yan etkisizdir, bebekler, ha-
mileler ve yaşlılarda güvenle kullanılır. 
Doğru ilacı bulamamış olsak bile, yanlış 
ilaç hastanın yaşam gücüyle hiçbir şekil-
de etkiye girmeyeceği için yararlı ya da 
zararlı herhangi bir etkisi olmayacaktır. 
Kaldı ki, klasik tıpta doğru ilaçların bile 
çoğu zaman kaldırılamayacak sistemik 
yan etkileri olduğunu biliyoruz.
İlaçlar hakkındaki “bilimsel bilgimiz” son 
50 yıla dayanmaktadır. Ondan önce bü-
tün dünyada homeopatik prensiplere 
uygun tedaviler yapılmakta ve insanla-
rın büyük kısmı iyileşmekteydiler. Son 
yarım yüzyıla gelince özellikle II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra  antibiyotiklerin mu-
cizevi akut etkilerinin görülmesi ve kul-
lanımlarının yaygınlaşmasıyla bu ilaç-
ları pazarlamaya yönelik bir ilaç sanayi 
oluştu ve diğer bütün alanlarda “organik 
neden ve bunun antidotu olabilecek 
ilaç” teoreminin gelişmesiyle bu sana-
yi devleşti (şu anda savaş sanayinden 
sonra en çok para kazandıran sektör 
konumundadır) ve diğer bütün bilgileri 
hiçe sayar oldu. Bu bilgilerin doğruluğu-
nu kabul etsek bile (yüksek hasta sayılı 
ilaç çalışmaları en bilimsel yöntemlerle 
bile ilaçların endikasyon alanında has-
taların ancak %50sini tedavi edebildiğini 
göstermekte -%20 plasebo(!) denilen 
etkiyle iyileşmektedir- ve bu gerçekler 
hiçbir zaman ilaç firmaları tarafından bu 
şekilde anons edilmemektedir) neden 

aynı ilaçların her hastayı aynı biçimde 
tedavi etmediğini (herkes farklı bir ağrı 
kesici, tansiyon ilacı, antidepresan vs. 
kullanmaktadır), ilaçların çok sık ya da 
çok ender görülen yan etkilerini (bek-
lenen ve istenmeyen  yan etkiler ya da 
daha az olasılıkla görülen anaflaksi, 
doku enfarktüsü, ölüm gibi beklenme-
yen yan etkiler de dahil), bazı hastalar-
da neden tümden etkisiz kaldığını ya da 
daha önemlisi bazı insanların nasıl olup 
da kendiliğinden iyileştiğini aynı “bilim-
sel” teoremlerle açıklayamayız. 30 yıl 
öncesine kadar aspirinin de nasıl etki et-
tiğini bilmiyorduk, dolayısıyla homeopa-
tik ilaçların doku düzeyindeki etkilerinin 
tam anlaşılmamış olması onların klinikte 
gözlediğimiz etkilerini yok saymamızı 
gerektirmez.
Doğal Hastalık-Doğal 
İyileşme
Homeopatik ilaçlar doğadaki akut hasta-
lıktan iyileşme biçimine benzeyen bir et-
kiyle iyileştirirler, önce hasta bütün has-
talık belirtilerini göstererek hastalanır. 
Diyelim ki, bir hastaya astımı ve sedef 
hastalığı için “sülfür” remedisini verdik. 
Hastanın astımı artmasa bile önce tıbbi 
ilaçlarla baskılanmış olan sedef hasta-
lığı alevlenecektir. Sonra bir zamana 
yayılan iyileşme süreci içinde hastanın 
hem astımı hem de sedef hastalığı iyi-
leşecek ve yeterli doz alınmışsa hasta 
ömür boyu aynı biçimde hastalanmaya-
caktır. Bu kesinlikle tedavi edici, kalıcı 
bir etkidir. Homeopatide bu etki çoğu 
zaman tek doz ilaç kullanımı ile sağlanır.
Bedeni, bir makine gibi parçalara ayırıp 
tamir edilmesi gereken organları, önce 
hastalık isimleriyle etiketleyen, daha 
sonra da değiştiren ya da ilaçlarla bas-
kılayan modern batı tıbbının aksine, 
her hastaya hak etiği özeni ve saygıyı 
gösteren, onu hastalık yolculuğundan 
yaşama dair daha bilgili, daha bütün-
cül çıkarmayı hedefleyen homeopati, 
bugün Dünya Sağlık Örgütünce de ta-
nınan dünyada batı tıbbından sonra en 
fazla sayıda hastaya ulaşan en yaygın 
alternatif sağlık sistemidir.
ScHÜSSLER HÜcRE 
TUZLARı TEDAVİ YÖNTEMİ
Schüssler Hücre tuzları tedavisi ince bir 
taşıyıcı gövdesinde, mineral bilgi trans-
ferinin, organizmaya sunulduğu holistik 
bir şifa yöntemidir. Tüm hastalıkların 
temelinde aslında hücresel düzeydeki 
yetersiz enerji seviyesi sorumludur. Be-
sinlerden elde enerji elde edilmesi sıra-
sında muazzam metabolik süreçler aktif 
olarak çalışır. Bu enerji  kaynakları için 
kullandığımız besinlerde son yüzyılda 
80.000 e yakın yeni yabancı madde en-
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düstride kullanıma girmiştir. Enerji elde 
edilmesi sırasında ve vücudumuz için 
toksin etkisi potansiyeli olan maddeler 
vücudumuz tarafından detoksifiye edi-
lirken esansiyel mineraller kullanılır ve 
bunların tükenmesine yol açar. Schüss-
ler hücre tuzları, vücudumuzun sağlıklı 
işleyişi için son derece gerekli olan ve 
eksiklikleri çeşitli akut ve kronik rahat-
sızlıklara sebep olan mineral tuzları olup 
maddesel ve enerjik boyutlarıyla hücre-
leri yenileyen homeopatik potenslerde 
hazırlanmış özel bioregulatör ilaçlardır.
Bedenin temel biyokimyasal yapısını 
regüle etmeye yönelik, hem homeo-
patik hem de biyokimyasal bir tedavi 
protokolü oluşturan bu tedavi, yakla-
şık bir asır önce, bir Alman tıp doktoru 
W.H.Schüssler tarafından keşfedilmiştir. 
Schüssler tuzları; bedenin temel biyo-
kimyasını ve organik yaşamında temeli-
ni oluşturan Trimatrix bir tedavi yöntemi 
olup, madde boyutunda biyokimyasal, 
enerji boyutunda biyofiziksel, enformas-
yon boyutunda ise biyosibernetik etkileri 
bulunur. Dr. Schüssler; hücre içerisinde-
ki mineral eksikliğinin, doğrudan hücre 
metobolizması ile ilgili olan Schüssler 
mineralleri ile telafi edildiğinde iyileşme 
mekanizmasının da harekete geçirilece-
ğini keşfetmiştir.
Peki, hastalık belirtilerinin 
yorumlanması dışında 
mineral eksikliklerinin 
anlaşılması için başka pratik 
yöntemler de var mı?
Yüz teşhisi ile mineral tuz eksikliğinin 
tespiti
Mineral eksikliklerinin yüzden teşhis 
edilebileceğini Dr.Shüssler keşfetmiş 
olup tekniği geliştiren ise takipçisi Kurt 
Hickethier (1891-1958) olmuştur. Hic-
kethier onlarca yıl süren araştırmaları 
sonrasında, vücuttaki belirli mineral ek-
sikliklerinin insan yüzünde aynı tür be-
lirtiler gösterdiğini göstermiştir. Mineral 
eksikliklerini belirleyen 24 farklı yüz işa-
reti tespit etti ve bu mineral eksikliklerini 
renk, parlaklık ve yapısal değişiklikler 
olmak üzere 3 ana grupta topladı.
Cildin iletişim becerisi –hem içeri hem 
dışarı- çok yüksektir. Sürekli yenilenir. 
Yüz iklim koşullarına ve değişikliklere 
en hızlı cevap veren organdır. En büyük 
yüzey alanına sahip organımızdır. Top-
lam 3 kg ağırlığındadır ve kalınlığı 2-6 
mm’dir.
Yüz teşhisi yaştan bağımsızdır. Bir be-
bek de olsa yaşlı bir insanda olsa yüz 
de çıkacak belirtiler aynı olacaktır. Bu 
nedenle her yaşta 24 farklı yüz işareti-
ni değerlendirerek mineral eksikliği be-
lirleyebiliriz. Bunu yapabilmek için yüz 

doğal halinde, makyaj, bakım ürünle-
rinden arındırılmış olmalıdır. İnceleme 
doğal gün ışığında yapılır, başka ışık 
kaynağı kullanılmaz. Yüz, renksiz pen-
cere camı olan bir odada değerlendirilir. 
Yüz teşhisinde değerlendirme sonrası 
en fazla eksiklik olan mineraller tespit 
edilir ve uygun dozlarda hastalara veri-
lir. Eser değerlerde olmalarından dola-
yı bu mineral tuzlarının etkili olabilmesi 
için kullanım süreleri 3-6 ay arasındadır. 
Yüzde mineral eksikliğine bağlı gelişen 
değişiklikler gerileyecek, bu mineral ek-
sikliklerinin oluşturduğu semptomlar ise 
iyileşecektir.
BAcH çİçEkLERİ TERAPİSİ
Çiçekler eşsiz görüntüleri ve hoş koku-
larıyla gönül alıcı bir hediye ya da evimi-
zi güzelleştirmek için kullanılan bir deko-
rasyon unsurundan çok daha fazlasını 
ifade ediyor artık. Negatif kutuptan po-
zitif kutba geçiş yapmak istiyorsanız, 
Bach Çiçek Terapisi enerji sisteminiz ve 
duygularınız için harika yöntemler su-
nuyor. Bach Çiçek Terapisi’yle pek çok 
ağacın çiçeklerinin enerjisel titreşimleri 
eşliğinde ruhsal sorunlarımızdan kurtul-
mak, böylece psikolojik kaynaklı fiziksel 
rahatsızlıkları da önlemek mümkün. Na-
sıl mı? İşin sırrı, 38 çiçekte saklı… 
1930’lu yıllarda İngiltere’de Dr. Edward 
Bach (1886-1936) tarafından keşfedi-
len bu ilginç terapi yöntemi, hastalıkla-
rımızın çoğunun fiziksel değil, zihinsel 
ve duygusal kaynaklı olduğu ilkesine 
dayanıyor ve dolayısıyla, ruhsal rahat-
sızlıklarımızı giderme amacını taşıyor. 
Bu yönteme göre korku, içe kapanık-
lık, umutsuzluk, kaygı ve yorgunluk gibi 
duygusal problemlerimiz birçok hasta-
lığı davet ettiği için, öncelikle duygusal 
kaynaklı sorunların çözüme kavuşturul-
ması gerekiyor. Yabani bitkiler, çiçekler 
ve ağaçlar bu duygusal problemlerin 
tedavisine destek olur. Bitkilerin pozitif 
gücü bedenimize işleyerek bize pozitif 

bir bakış açısı kazandırıyor. Ruhsal yön-
den güçlendiğimizde ise birçok hastalığı 
kendimizden uzak tutuyoruz.
Çiçek Terapisi’nin esinlenme ve ilham 
sonucu doğduğunu söyleyebiliriz. Dr. 
Bach bir yürüyüşünde, güneşin ısıttığı 
yaprak üzerindeki çiğ damlasının yap-
rağın iyileştirici gücünü absorbe ettiğini 
düşündü. Bu durumda, çiçeği ellemenin, 
tutmanın ya da yaprağı tatmanın yapra-
ğın iyileştirici gücünün kişiye geçmesini 
sağlayacağını fark etti. Bu akıl yürütme-
den sonra, saf su ve çiçekleri kullanarak 
esanslar hazırlamaya başladı. 
Dr. Bach, çiçeklerin de insan ruhuna çok 
benzeyen bir ruhu ve enerjisi olduğunu 
öne sürüyordu. Çiçeklerin ruhsal enerji-
sini suya transfer etmek mümkündü. Dr 
Bach’a göre hastalıkların sebebi, ruhun 
amacı ile kişinin karakterinin yönelişi 
arasındaki çatışma idi. Bu iç savaş ne-
gatif duygulara, enerji blokajlarına se-
bep oluyor ve içsel uyumu bozuyordu. 
Bu durum da fiziksel hastalıkların ana 
kaynağı idi. 
Dr. Bach, çiçeklerin yapısını inceledi-
ğinde insanların duygusal özellikleri ile 
örtüşen pek çok nokta bulmuş. Böylece, 
çiçek özleri de minimal dozda kullanılır-
sa pozitif duyguların bedenin iyileşme 
mekanizması ile sağlanabileceği sonu-
cuna varmış. Bach Çiçek Terapisi, in-
san bedeninin iyileşme mekanizmasını 
harekete geçirmek için minimal dozda 
bitkinin su ile seyreltilerek kullanılma-
sı metoduna dayanıyor. Yani kişinin 
fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığı için 
doğru bitki minimum dozda kullanılırsa 
bedenin iyileşme süreci başlamaktadır. 
Burada, Dr. Edward Bach’ın yöntemi 
geliştirirken homeopatiden etkilendiği 
göze çarpar.

(1) Pervin Somer Okan Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi 
E.Elif Vatanoğlu Lutz Yeditepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
(2) Ernst E. Bull World Health Organ
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Ecz. Azize Tulan

Siddet, yasa, güç, mahkeme, 
hegemonya, özgürlük, suç, 
adalet, iktidar, toplumsal ada-
letsizlik, biz, ‘eşitlik’, hukuk, 
özne, öteki, fail, adalet, kur-

ban, idam cezası, yin-yang, ‘insan’ ve 
daha niceleri...
Fakat nicelikler, niteliklere denk düşmü-
yor. Onca şey, tek bir şey edemiyor. Kav-
ram anlama yetmiyor. Karşılıklılık ilkesi 
çiğnenmiş oluyor. Zihnim bulanıklaşıyor, 
kayboluyorum. Gülün dikeni kanatıyor. 
Öncesiz ve sonrasız bir ‘adalet’ belirive-
riyor. Kanayan yerlerim sızlıyor. İnsan 
gözlerim, aralanıyor. Katilim aynadan 
bana gülümsüyor. Süt dişlerimi döküveri-
yorum. Evet, katilimi tanıyorum. 
Sarsılıyorum..
Oysa daha demincek faili meşhur za-
manlardan sırtımda taş, boynumda ip 
Kabil’e yol alıyordum. İlk nedenden öteye 
varmak, sözün dışına çıkmak istiyordum. 
Dile gelmeden rahmimden yarıldım. Ah, 
Kabil benim kötücül yanım, evvelden 
lanetim, altıncı emrim.. Ah, Habil benim 
yaralanabilirliğim, ezeli mağduriyetim, 
uygar huzursuzluğum..
Dağılıyorum..
Dağılan parçalarım arasından çocuk-
luğumu bulup çıkarıyorum. Bir mutlak 
masumiyet anlatısı beklemeyin. Muğlâk 
kötülük öyküsü desek yeridir, sanki. Ka-
rınca krallığı, benim krallığım ve annemin 
krallığı arasında süre giden bir savaşın 
hikâyesi bu. Raskolnikov da kim olu-
yor? Üzerlerine basarak onları yok etti-
ğimde zafer kazandığımı düşündüğüm 
karıncalarım vardı benim, yuvalarından 
çıkartmak için toprağa serptiğim ekmek 
kırıntılarım, onları gömdüğüm toplu me-
zarlarım. Raskolnikov’un yapamadığını 
yapmıştım. Benim krallığım tarafından 

kahraman ilan edilmiştim. Galiptim. Sı-
radandım ve hatta bir çocuktum ama bir 
yandan güçlüydüm, gücün tarafınday-
dım. Yasa da hukuk da adalet de bendim 
ta ki annemin krallığı tarafından tokadı 
yiyene kadar. Annemin krallığında haf-
ta da en az iki kez öldürülen tavukların 
yanında benim bir avuç ölü karıncalarım 
ne ki? Karıncalara damağımızda yer ol-
madığı için mi annemin krallığı tarafından 
suçlu ilan edilmiştim? Adaletin terazisi di-
yorum, sırf soframızda yer alamayanlara 
gelince mi eşit kollu teraziye dönüşüyor? 
Ataerkil kapitalist sistem, bütün eşitsizlik-
leri tepeden ve kendi değerleriyle, eşitlik 
safsatası altında birleştirmiş ve var olan 
eşitsizlikleri yok göstererek kendi adaleti-
ni meydana getirmemiş midir? Zira ‘‘Eşit 
olmayanla eşit olan toplanırsa ortaya 
eşitsizlik çıkar kuralı, matematiğin oldu-
ğu kadar adaletin de temel ilkesi değil 
midir?’’  Hükmedenin eşitliği/eşdeğerliği, 
özünde eşitlerin bir diğerlerine haksızlık 
etmesine denk düşmemiş midir? 
Biliyorum, her yer suç mahali.. 
Ruhum bu kadar suça bulanmışken he-
nüz birbirimizi incitmediğimiz o anı düş-
lüyorum. Kulaklarımda Rakel’in sesi: 
‘‘Yaşı kaç olursa olsun; 17 veya 27, katil 
kim olursa olsun, bir zamanlar bebek ol-
duklarını biliyorum. Bir bebekten bir katil 
yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir 
şey yapılmaz kardeşlerim...’’ Zihnimde 
Dostoyevski’den kalma sorular: ‘‘Öldü-
ren mi suçlu, yoksa kan dökme eylemini 
mümkün kılan düşünce tarzının kendi-
si mi? Şeytanı yargılayan ama sisteme 
dokunmayan bir adalet mümkün mü?’’  
Peki, şeytanın yaptıklarından bir parça 
bile olsun tanrının kendisi de sorumlu 
değil midir? Hatta soruyu daha da geniş-
letirsek tanrının nimetlerinden az biraz 

da olsa bu yeryüzünden düşmeyerek bile 
faydalanan biz insanlar da bu suça ortak 
değil miyiz? Tanrının hikmeti bir taraftan 
bizi masum kılarken diğer taraftan suçlu 
üreterek kendi hükümranlığını yeniden 
inşa etmiyor mu? 
Ne duruyorsun? Hadi öldürsene canısı..
Kieslowski’nin sorusunu tersten soracak 
olursam: Bir insan sebepsiz yere neden 
öldür(e)mez? Kâbuslarımı akan suya an-
latmadan evvel yasak ve vaat arasında 
gezinirken ben, sana rastladım. Dolayı-
sıyla doğrudan bana, bir aradalığımıza 
(her ne kadar ayrı yazılsa da), şüpheli 
masumiyetimize, protezli suni özgürlü-
ğümüze.. Karşımızda bize sonsuzmuş 
gibi görünen bir şölen, sırtımızda taş bir-
likte yürüyorsak eğer birbirimizi öldürme 
ihtimalini hiç düşünmediğimizden değil 
elbet, tam tersi tarihin her anında her te-
masımızda birbirimizi öldürdüğümüzden-
dir. Vaatlerimiz, yasaklarımız tarafından 
güvence altına alınırken özgürlüğümüz, 
Kabil’den bize kalan bir öz-cezalandır-
madır belki de. Ama yine de ‘‘Kabil’den 
beri hiçbir ceza dünyayı iyileştiremedi..’’ 
Son olarak; geçmiş ve geleceğin üzerine 
kurulacağı adil bir ‘şimdi’nin inşasına ya-
pılan bütün çağrılar adına, iyimser olma-
yan bir umut besliyorum. Metine yeniden 
başlıyorum. Hasretle, özlemle..

‘Ne mutlu orada, pembe ışığın içinde 
nefes alanlara..’’ 
Theodor W. Adorno, Max Horkheimer,Aydınlan-
manın Diyalektiği, Çev. Nihat Ülner-Elif Öztarhan 
Karadoğan, (İstanbul:Kabalcı Yay., 2010), s.24
Nurdan Gürbilek, Sessizin Payı, (İstanbul: Metis 
Yay., Mart 2015), s.30
Krzysztof Kieślowski, Öldürmek Üzerine Kısa Bir 
Film, Yap. Zespol Filmowy ‘Tor’, Polonya, 1988
Friedrich Schiller, Dalgıç, aktaran Sigmund 
Freud, Uygarlığın Huzursuzluğu, Çev. Haluk Ba-
şaran, (İstanbul: Metis Yay., 1999), s.33

‘‘Kabil'in Habil'i öldürdüğü
Günden beri hiç dinmedi acılar
Çünkü insanların insanlar için
Koymuş olduğu bütün yasalar
Tıpkı adaletsiz bir kalbur gibi
Taneyi eleyip samanı tutar..’’
Oscar WILDE, Reading Zin-

danı Baladı’ndan

Her Yer Suç Mahali: Katilimi Tanıyorum..
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Çalıştay, komşu ildeki 
eczacı odalarının 
katkılarıyla Elazığ, 

Şanlıurfa, Mardin ve 
Batman da görev yapan 

kurum eczacıları ve 
Diyarbakır’dan katılım 
sağlayan 80 civarında 

eczacı ile gerçekleştirildi.

Diyarbakır Eczacı Odası, 
kamu Eczacıları Bölgesel çalıştayı’na 
evsahipliği yaptı

Ecz. Mehmet ÜRÜk

kamu Eczacıları Bölgesel 
Çalıştayı, 11. Bölge Di-
yarbakır Eczacı Odası 
ve Tüm Kamu Eczacıları 
Derneği’nin katkılarıyla Di-

yarbakır Eczacı Odası toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi. Özlük hakları, 
eczacı istihdamı, bilimsel kongrelere 
poster ve bildiri hazırlama konulu 
çalıştayda 11. Bölge Diyarbakır Ec-
zacı Odası Başkanı Mahmut Sert, 
TÜKED Başkanı Mustafa Gönen, 
Hacettepe Üniversitesi Klinik Ec-
zacılık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. S. Kutay Demirkan ve Ecz. Seyit 
Öcal konuşmacı olarak yer aldı.
BÖLGE EcZAcıLARı DA 
kATıLDı
Çalıştay, komşu ildeki eczacı oda-
larının katkılarıyla Elazığ, Şanlıurfa, 

Mardin ve Batman da görev yapan 
kurum eczacıları ve Diyarbakır’dan 
katılım sağlayan 80 civarında eczacı 
ile düzenlendi. Çalıştayda, çalıştay 
konuları dışında mesleki sorunlar 
ve son dönemde kamu kurumların-
da çalışan eczacıların mesleki hak-
larının verilmesine yönelik gelişmeler 
hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. 
Gerçekleştirilen çalıştay bölgede ve 
Diyarbakır Eczacı Odasında  düzen-
lenmiş kamu eczacılarına yönelik ilk 
çalıştay olması ve çevre illerden gel-
en eczacılar ile ilk kez bir araya gelin-
mesi açısından anlamlıydı.
ÖZLÜk HAkLARı 
ANLATıLDı
Bu çalıştayla birlikte kamu da ki ec-
zacılar özlük hakları hakkında daha 
kapsamlı bilgi sahibi oldular. Çevre 
illerden gelen eczacılar birbirleri-

yle tanışma imkânı buldular ve artık 
eczacılar bilimsel kongrelere nasıl 
poster ve bildiri hazırlanır öğrenmiş 
oldular. 11. Bölge Diyarbakır Ec-
zacı Odası Başkanı Mahmut Sert, 
“Çalıştayın gerçekleştirilmesine katkı 
sunan başta Tüm Kamu Eczacıları 
Derneği ve 11. Bölge Diyarbakır Ec-
zacı Odası yönetim kurulumuz olmak 
üzere, çevre eczacı odalarımızın 
değerli yöneticilerine, komşu ille-
rden katılım sağlayan tüm meslek-
taşlarımıza ve ilimizde mesleklerini 
icra eden tüm eczacılarımıza 11. 
Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Kamu 
ve Özel Kurum Eczacıları Komi-
syonu adına teşekkürlerimizi sunarız. 
Önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi 
öngördüğümüz daha birçok etkinlikte 
bir araya gelmemizi ümit ederiz. Tüm 
meslektaşlarımıza huzur ve sağlık 
dolu günler dileriz” dedi.
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Asil Şehir

Ecz. Abdulkadir Nur Gördük

Hey gidi koca Diyarbakır.
Çevresi surlarla kaplı adeta 
bir mücevheri saklamak ister 
gibi…
Tarihi dönemlerin en eskile-

rinden, medeniyetlerinden haber verir 
gibi, izlerini gönümüze taşıyan bir kadim 
şehir…
Aynı sokağın içinde Müslüman, Hristi-
yan, Alevi, Sünni, Ermeni, Süryani, Kel-
dani, Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Roman 
vs. aklınıza geldiği kadarıyla farklı etnik 
ve dini yapıya mensup insanların kar-
deşçe, dostça yaşadığı ve kimin nereli 
olduğunun sorulmadığı bir anaç şehir…
4 ana kapı ile dışa açılan, her kapının 
yakınında büyük bir hamamın olmasın-
dan dolayı gelen yolcuların, misafirlerin 
temizlik ihtiyacını karşılamasını amaç 
edinen kutsal şehir.
33 Medeniyetin tarihi, sosyal, ekonomik, 
siyasal ve sanatsal yönlerini günümüze 
taşıyan bir müze şehir. 
Mezopotamya’nın en bereketli parçası, 
Dicle Fırat havzasına kurulu en müstes-
na şehir..
Bünyesinde 9 peygamber ve 540 saha-
benin medfun olduğu kutsal şehir... 
Bu şehirde doğmuş, büyümüş biri olma-
nın sorumluluğunu ve ağırlığını omzun-

da taşımak bizim için onurdur.
60’lı yılların başında Fatihpaşa mahal-
lesinde doğmuşum. Şimdilerde bazı 
yapıları hariç bütün çocukluğumuzun 
anılarının yıkılmış olduğu bir tarafında 
Kurşunlu Camii, bir tarafında Süleyman 
Nazif ilkokulu ve diğer bir tarafında da 
Hançepek adıyla bilinen Gavur mahle-
sinin alt kısmı.
Saygı ve sevginin, nezaketin, nezafe-

tin, muhabbetin hakim kültür olduğu bu 
eşsiz şehrin, içinde yaşamlarımızı, hika-
yelerimizi barındıran , bazalt taşlarından 
örülmüş, çoğu cumbalı, çoğu avlulu ev-
lerine, bazıları çıkmaz olan dar sokak-
larından geçerek ulaşılır. Ev ve sokak 
yaşamını birbirinden ayıran eski Diyar-
bakır evlerinin cümle kapısı, işçiliğiy-
le, tasarımıyla tam bir kültür aynasıdır.  
Cümle kapısının dış kısmında altlı üstlü 

Aynı sokağın içinde Müslüman, Hristiyan, Alevi, Sünni, Ermeni, Süryani, 
Keldani, Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Roman vs. aklınıza geldiği kadarıyla farklı 
etnik ve dini yapıya mensup insanların kardeşçe, dostça yaşadığı ve kimin 

nereli olduğunun sorulmadığı bir anaç şehir…
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iki adet kapı tokmağı bulunuyor. Ahşap 
kapının üst kısmına yakın olanı daha 
ağır veya tok ses vermesiyle, diğerinden 
farklıdır. Alttaki daha zarif veya zayıf ses 
verir. Üsttekini erkekler kullanır, çalan 
kapının sesinden gelen misafirin erkek 
olduğu ve karşılama için uygun birisi gö-
revlendirilir. Alttaki ise aynı amaçla kul-
lanılmak üzere hanımlar içindir.
Cümle kapısının açıldığı küçük bir gi-
rişin hemen sağ veya solunda eski ta-
birle Ayakyolu veya Yüznumara denilen 
ihtiyaç giderme yerinde su dolu ibrikler 
sıralarını beklemedeler.
Avlunun ortasına doğru koluyla, boru-
suyla, curunuyla o meşhur tulumbaları-
mız boy gösterir. Kolu yukarı aşağı doğ-
ru hareket ettirilip, kuyuya uzayan boru 
yardımıyla gürül, gürül su akıtır. Bu su 
genellikle avlu yıkamada, çocuk havu-
zu doldurmada kullanılır. Hatta dış kapı 
önü yani sokak yıkamada kullanılır.
O zamanın şehir kadınları kendilerine 
kız önerildiği ve onu istemeye gittikle-
rinde, eğer adı geçen adresteki evin dış 
kapısı süpürülmemiş veya yıkanmamış 
ise, “bu evden kız alınmaz” diyerek ziya-
reti iptal ettikleri bilinir ve söylenir.
Tulumbanın yakınında üzeri yuvarlak bir 
kaya parçası ile kapalı, lazım olduğun-
da büyükler tarafından kenara itilerek 
açılan ve ipe bağlı kovası ile su çekilen 

kuyusu mevcuttur. Bu kuyular belli za-
manlarda ve genelde âmâ olan erkek 
kişiler tarafından ve kuyunun içine ini-
lerek temizliği yapılır. Genellikle yaza 
doğru sokaklarda “kuyupâklayan geldi, 
kuyupâklayaaaannn” sesleri duyulmaya 
başlanmasının nedeni işte budur.
Bir başka sokak çığırtkan esnafı da 
“bulgurçekeeeennnn, bulgurçekeeeen-
nnn” diye seslenir. Sırtında bir adam 
boyunda, demirden yapılı, haznesi, ağzı 
ve pedalleri olan bir makine taşır. Evin 
avlusunda istif edilmiş buğday çuvalları, 
belli büyüklük derecelerine göre bu ma-
kinada öğütülür, pilavlık, içli köftelik, çiğ-
köftelik, tam kırık, yarım kırık gibi tabir-
lerle ifade edilir ve öğütülen bu erzaklar 
ayrı ayrı torbalara doldurulup saklanır. 
Buğdayın bir kısmı da evimizin yanında-
ki  “DİNK”e verilir, belli randevu sistemi-
ne göre sıraya girilir. Gözü bağlı bir at 
tarafından döndürülen kocaman silindir 
taşının dibinde öğütülen buğday un hali-
ne gelir, haftanın belli günlerinde hamur 
yapılarak yakındaki ekmek fırınına gön-
derilir ve ailenin ekmek ihtiyacı genelde 
bu şekilde karşılanır. Beyazlatıcı, bayat-
lamayı geciktirici, tatlandırıcı gibi kim-
yasallar henüz kullanım hayatına geç-
memiştir o zamanlar, mamuller orijinal 
kepeklidir. Diyet ekmeği, tam buğday 
eğmeği, çavdar ekmeği, yulaflı, kepekli, 

kepeksiz gibi başlıklar yoktur. Ya ev ek-
meğidir ya çarşı ekmeği.
Avlulu bir evimiz var, girişte her iki yana 
doğru, 8-10 basamaktan oluşan taş 
merdivenlerle çıkılan iki eyvan ve ardın-
daki odalarıyla adeta her biri bir aileyi 
barındıracak özellikte sanki. 
Her bir eyvanın kenarında killi toprak-
tan imal edilmiş testilerde bekleyen su, 
gecenin bir yarısında susamış olanlara 
hizmet vermeyi bekler.
Alt katta yani çümle kapısının hemen 
karşısında 2 basamaklı kapısına çıkılan 
kocaman ve misafir odası tabir ettiğimiz 
oda var, burada bazen gelen misafirleri-
miz kalıyor ya da dedemin daha sonraki 
yıllarda babamın toplu arkadaş misa-
firleri gelince oturuluyor, ortadaki koca-
man soba dolduruluyor, yanan odunun 
çıtırtıları eşliğinde ya sohbetler ediliyor 
ya yatıya kalacak olan varsa odası ısı-
tılıyor.
Hemen yanında mutfak, kiler ve banyo 
olarak kullanılan mekân var. Güneşten 
uzak ve avlunun serin köşesindeki bu 
odacığa ki adına mutfak deniliyor. 
Her mutfakta kocaman küpler vardır ve 
bunların içinde ailenin maddi seviyesine 
göre değişik erzaklar saklanır, çoğun-
lukla sıvı şeylerdir, yani pekmez bun-
lardan en bilinenidir. Küpün ağzına iple 
bağlanmış olan bir tasla küpten pekmez 



alınması kolaylaştırılmıştır.
Sabahları okula gitmeden annemizin 
yaptığı “kayganağ” yani kızartılmış yu-
murtalı pekmezin hem tadı damağı-
mızda kalır, hem soğuk kış günlerinde 
bizleri ısıtır. Hem o zaman çocuklar sa-
bahın karanlığında okula gitmezdi, evde 
kahvaltısını yapar, sonra mahallesindeki 
okuluna doğru yollanırdı, servissiz, tehli-
kesiz, emin bir biçimde…
Burada şimdiki buzdolaplarının yerini tu-
tan tel dolapta, serinde muhafaza edil-
mesi gereken erzaklar muhafaza edilir, 
et, peynir veya benzeri mamuller genel-
de bu şekilde saklanır. 
Yaz ayları Diyarbakır’lıların erzak hazır-
lama, depolama zamanlarıdır.
Mesela reçel, turşu çeşitleri, kavurma, 
sucuk, pastırma, tahıl, sebze kurutma 
gibi kışa hazırlıklar bu aylarda yapılır.
Babam öğretmen olduğundan ilkokula 
onun görevli olduğu okulda başlıyorum. 
Namık Kemal İlkokulu. Şimdilerde sa-
nırım o yapının büyük bölümü yıkılmış 
ancak bir kısmı İskenderpaşa Sağlık 
Ocağı olarak hizmet veriyor. 
Sabahları kahvaltıdan sonra gidiyor, 
öğle zamanı dağılıyoruz. Teneffüslerde 
simit ya da gazoz alabiliyoruz. Siyak ön-
lük, beyaz ve kolalı yakalıklarımız var. 
Cebimizde beyaz mendilimiz bulunur ve 
ders başlamadan önce mendil ve tırnak 

temizliği kontrolünden geçiyoruz. Ara 
derslerden birinde hademelerimizce sı-
nıflara süt ve kek dağıtımı yapılıyor bir 
çeşit beslenme saati gibi.
Gazete okuma ödevimiz var, öğretmeni-
miz o günkü gazete başlıklarından oku-
duğumuzu ödev defterimize yazmamızı 
istiyor. Ertesi gün her birimiz manşet ha-
berlerini bu kez sınıfta okuyoruz. Bazen 
ödev yapmayanlara sebebi sorulunca ‘’ 
elektrikler gitti, yapamadım ‘’ diye cevap 
verdiğinde bu çoğunlukla makul karşıla-

nıyor. Hepimizin evinde küçük hazneli 
ve üstünde cam muhafazalı, gaz yağına 
batırılmış bez fitilin yakılması ile aydın-
latan birkaç lamba bulunur. Duvardaki 
çiviye asılı durur, elektrik gittiğinde ki ge-
cede onlarca kez tekrarlanır çoğunlukla. 
O zaman devreye bu aydınlatma aracı 
girer. Şimdiki jeneratör misali.
Akşamları yemek sonrası büyükler ken-
di işleriyle, çocuklar varsa ödevleriyle 
meşgul olduktan sonra yatsı zamanı 
uyku vaktidir, TV, bilgisayar, notebook, 
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telefon gibi insanı alzheimer’e gitmeyi 
çabuklaştıran teknoloji tetikçileri yok. 
Bazen bulmaca, bazen hikaye, bazen 
yaz gecesi ise damda gökyüzünü sey-
rederken uyumaktır en büyük keyfimiz.
Kurşunlu camiin avlusunda bisiklete 
binmeyi öğrenmişim, param oldukça 
avlu çevresinde 3 tur 10 kuruş misali 
alışverişle üç tekerliden iki tekerliye terfi 
etmişim. O zaman her evin balkonunda 
asılı bisikletler yok tabi, bizim mahalle-
de bisikleti olan bir arkadaşımız var ve 
hepimiz ona gıptayla bisikletine de kıs-
kançlıkla karışık hayranlıkla bakıyoruz. 
Elimizi sürmeye izin veriyor zira hem 
komşuyuz hem de arkadaşız.
Camiin az ilerisinde Pazar meydanına 
bayramlarda dolaplar kurulur, dönme 
ve takla dolabı diye adlandırdığımız iki 
çeşit eğlence aracı mevcut. Parasını 
ödeyip, bayramlık esvaplarımızla kurul-
duğumuz dolaptan vakti dolunca üzüle-
rek iniyoruz.
Erkek çocukların en çok kullandığı 
oyuncak, telden yapılmış arabalar. Ba-
zen bidon kapaklarından teker yapıp, 
üstüne telden çatılarak ve uzunca bir 
metale bağladığımız bu aracı sürerek, 
araba kullanmayı hayal ediyoruz. 
Bazen, kahvehane önlerinden topladı-
ğımız kibrit kutularının resimli kapakları 
ile, bazen karton sigara paketlerinin ön 

yüzleri ile, bazen EGE ve KENT sakız-
larının içinden çıkan artist resimleri ile 
oynuyoruz.
Bir de ğar oynuyoruz, bazı yerlerde adı-
na Misket denilen cam, minik, yuvarlak 
oyuncaklarımızla saatler boyu meşgul 
olabiliyoruz. Akşam karanlığı çöktükten 
sonra annelerimizin çağrısıyla oyunları 
sonlandırıyor ve evlerimize dönüyoruz. 
Kimse çocuğunun canından, sağlığın-
dan şüphe duymuyor, tedirgin olmuyor. 
Yani bizler çok temiz ve masum çocuk-

larız, büyüklerimiz de bir o kadar na-
muslu, dürüst ve iffetli…
Ama her şeyden önemlisi Diyarbekir’i-
miz adına layık, şanına yakışır bir me-
deniyet şehri.
Bu şehrin 60’lı yıllarındaki duygularını, 
kokusunu, nefesini içine çekerek çocuk-
luğunu yaşamanın birkaç cümlesiydi bu 
yazmaya çalıştıklarım…
Saygılarımla…
Güncel fotoğraflar için 
Mehmet Ferhat Aydın’a teşekkür ederiz.
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Giriş
Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonları 
önlemek ve tedavi etmek için kullanılan 
ilaçlardır. Antibiyotik direnci, bu ilaçla-
rın kullanımına bakterilerin verdiği bir 
yanıttır. İnsanlar veya hayvanlar değil, 
bakteriler antibiyotiğe dirençli hale ge-
lir. Bu bakteriler insanları ve hayvanları 
enfekte edebilir ve neden oldukları en-
feksiyonların tedavisi, dirençli olmayan 
bakterilerin neden olduğu enfeksiyon-
lardan daha zordur.

Antibiyotik direnci daha yüksek tıbbi ma-
liyetlere, uzun süreli hastanede kalmaya 
ve artan mortaliteye yol açar.

Antibiyotik reçete etme ve kullanma şek-
linin acilen değiştirilmesi gerekmektedir. 
Yeni ilaçlar geliştirilse bile, davranış 
değişikliği olmadan, antibiyotik direnci 
önemli bir tehdit olmaya devam ede-
cektir. Davranış değişiklikleri aşılama, 
el yıkama, daha güvenli seks yapma 
ve gıda hijyeni yoluyla enfeksiyonların 
yayılmasını azaltmaya yönelik eylemleri 
de içermelidir.

Sorunun kapsamı
Antibiyotik direnci dünyanın her yerin-
de tehlikeli derecede yüksek seviyelere 
çıkmaktadır. Yaygın bulaşıcı hastalıkları 
tedavi etme kabiliyetimizi tehdit eden 
yeni direnç mekanizmaları küresel ola-
rak ortaya çıkmakta  ve yayılmaktadır. 
Pnömoni, tüberküloz, bakteriyemi, go-
nore, gıda kaynaklı hastalıkların da için-
de olduğu enfeksiyonlar, antibiyotiklerin 

daha az etkili hale gelmesi nedeniyle 
tedavi edilmesi daha zor ve bazen im-
kansız hale gelmektedir.
İnsan veya hayvan kullanımı için reçe-
tesiz antibiyotik satın alınabildiğinde, 
direncin ortaya çıkışı ve yayılması daha 
da tehlikeli boyutlara ulaşır. Benzer şe-
kilde, standart tedavi kılavuzları olma-
yan ülkelerde, antibiyotikler genellikle 
sağlık çalışanları ve veterinerler tarafın-

Dr. Eyüp Arslan

Antibiyotik Direnci

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

antibiyotik direnci daha 
yüksek tıbbi maliyetlere, 

uzun süreli hastanede 
kalmaya ve artan 

mortaliteye yol açar.
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dan aşırı reçete edilir ve halk tarafından 
aşırı kullanılır.
Antibiyotiklerin etkinliklerini yitirmesiy-
le birlikte yaygın enfeksiyonların veya 
küçük yaralanmaların ölümcül seyrede-
bileceği bir antibiyotik sonrası döneme 
girmekteyiz.

Önleme ve kontrol
Antibiyotik direncinin hızı antibiyotiklerin 
yanlış veya aşırı kullanımı ve başarısız 
enfeksiyon önleme ve kontrol program-
ları ile artar. Direncin yayılmasının sınır-
landırılması için toplumun her düzeyin-
de adımlar atılabilir.

Bireysel önlemler:
• Antibiyotiklerin yalnızca yetkin bir he-
kim tarafından reçete edildiğinde kulla-
nılması ve kullanım tavsiyelerine uyul-
ması
• Hekimin ihtiyacın olmadığını söylemesi 
durumunda antibiyotik talep edilmemesi
• Artık kalan antibiyotiklerin paylaşılma-
ması veya kullanılmaması
• Düzenli olarak ellerin yıkanması, yiye-
cek hazırlarken hijyen kurallarına uyul-
ması, hasta insanlarla yakın temastan 
kaçınmak, daha güvenli cinsel ilişki ve 
aşıların güncel tutularak enfeksiyonların 
önlenmesi

Sağlık politikaları ile ilgili 
önlemler:
• Antibiyotik direnciyle mücadele için 
güçlü bir ulusal eylem planının sağlan-
ması
• Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların 
sürveyansının geliştirilmesi
• Enfeksiyon önleme ve kontrol önlem-
leri politikalarının, programlarının ve uy-
gulanmasının güçlendirilmesi
• İlaçların uygun kullanımının teşvik edil-
mesi
• Antibiyotik direncinin etkisi hakkında 
bilgilendirme ve farkındalık yaratma 
programlarının uygulanması

Sağlık çalışanları ile ilgili 
önlemler
•Eller, aletler ve çalışma ortamın temiz 
olmasının sağlanması
• Antibiyotiklerin sadece gerektiğinde 
ve mevcut kılavuzların ışığında reçete 
edilmesi
• Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların 
sürveyans ekiplerine bildirilmesi
• Hastalara antibiyotiklerin nasıl doğru 
bir şekilde alınacağı, antibiyotik direnci 
ve yanlış kullanımın tehlikeleri hakkında 
bilgi verilmesi
• Hastalara aşılama, el yıkama, güvenli 

cinsel ilişki, hapşırırken burun ve ağzı 
kapatma gibi önlemler hakkında bilgi 
verilmesi

Sağlık endüstrisi ile ilgili 
önlemler
• Yeni antibiyotikler, aşılar, tanı yöntem-
leri ve diğer araçların araştırılmasına ve 
geliştirilmesine yatırım yapılması

Tarım sektörü ile ilgili önlemler
• Hayvanlara sadece veteriner gözeti-
minde antibiyotik verilmesi
• Büyümeyi hızlandırmak veya sağlıklı 
hayvanlarda hastalıkları önlemek ama-
cıyla gereksiz antibiyotik kullanılmaması
• Antibiyotik ihtiyacını azaltmak için hay-
vanların aşılanması ve varsa antibiyotik-
lere alternatif yöntemlerin kullanılması
• Hayvansal ve bitkisel kaynaklardan 
elde edilen gıdaların üretim ve işlenme-
sinin her aşamasında iyi tarım uygula-
malarının teşvik edilmesi ve uygulan-
ması
• Gelişmiş hijyen önlemleri ile çiftliklerde 
biyogüvenliğin artırılması

Sonuç
Geliştirilmekte olan yeni antibiyotikler 
olsa da, hiçbirinin antibiyotiğe dirençli 
bakterilerin bazı formlarına karşı etkili 
olması beklenmemektedir.
İnsanların şu anda seyahat etme ko-
laylığı ve sıklığı göz önüne alındığında, 
antibiyotik direncinin önlenmesi için tüm 
ulusların ve birçok sektörün küresel, or-
tak çabası gerekmektedir. 
Antibiyotik direnci modern tıbbın ba-
şarılarını riske atmakta ve organ nakli, 
kemoterapi ve sezaryen gibi ameliyat-
lar, enfeksiyonların önlenmesi ve teda-
visi için etkili antibiyotikler olmadan çok 
daha tehlikeli hale gelmektedir.

Antibiyotik Direnci

Enfeksiyonlar birinci basamak antibi-
yotiklerle tedavi edilemediğinde, daha 
pahalı ilaçlar kullanılmaktadır. Hastane-
lerde hastalık ve tedavi süresinin uzama-
sı, sağlık bakım maliyetlerinin yanı sıra 
kişiler ve toplumlar üzerindeki ekonomik 
yükü de artırmaktadır.

Kaynak
https://www.who.int/news-room/fa-
ct-sheets/detail/antibiotic-resistance
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Toplumların kendi imgelerine 
ilişkin bilgi edindikleri en do-
laysız kaynaklardan biri de 
kentlerdir. Kentlerin de malu-
munuz, her bir noktası açık ya 

da kapalı yapılardan yani mekânlardan 
vücut bulur. 
“Mekân, Arapça “kevn” sözcüğünden 
türemiştir;  yer, mahal, genel anlamıyla 
içinde yaşanılan çevre, bulunulan yer 
anlamında kullanılıyor. 
Tarihin ilk çağlarından itibaren mekân, 
insanoğlunu ilgilendirmiş, insan onu ha-
yatının ortasına koymuş, onun uğruna 

ölüme gitmekten çekinmemiştir. Hemen 
her kültürde mekân kutsal boyutlarıyla 
da bireyi ve toplumu kuşatır. İnançlar, 
alışkanlıklar, coğrafik mecburiyetler 
mekânın tasarımını toplumdan topluma 
değiştirse de değişmeyen olgu, mekân 
kavramının insan için taşıdığı önemdir.
Mekânla bireyin ilişkisi, yaşanılan coğ-
rafya ile örtük bir düzlemde ilerler.       
          Mekânlar insan hayatının/kişili-
ğinin ayrılmaz bir parçası olarak karşı-
mıza çıkarken; insan da mekana yeni 
boyutlar kazandırarak hakimiyet alanını 
genişletmiş olur. İnsan yer aldığı mekanı 

algılayan, kendi konumunu bu yapı içine 
belirleyen ve kendisine bu çevre içinde 
hareket alanı sağlayabilen bir bilinç ve 
görüş yeteneğine sahiptir.
Mekânların varlık sebepleriyle oluşum 
biçimleri, onların kimlikleri olarak oku-
nabilir.
Mekânda gözlenen değişim, aynı za-
manda toplumsal değişimin de ifadesi-
dir.
Frederic Jameson:” Gündelik yaşamı-
mızı, ruhsal deneyimlerimizi, kültürel 
dilimizi belirleyen zamansal kategoriler 
değil, mekânsal kategorilerdir.
Üstadın sözlerinde vücut bulan “mekân 
kavramı”nın insan için önemi neyse, 
anlatılar için de odur. Zaten roman ve 
öykü dediğimiz anlatılar insan yaşa-
mının yansıtan metinler değil midir? 
Hayatı kuşatan mekânın her yönüyle 
sanatta da kullanılması gayet doğal, 
anlaşılabilir, hatta gerekli bir durumdur. 
Kurmacalı anlatı türlerinin ana unsur-
larından ilk ikisi şahıs kadrosu ve vaka 
(olay) ise; üçüncüsü bu kişiler, olaylar ve 
çağrışımlar manzumesini düzenleyen, 
belirleyen, besleyen, tanıtan unsur olan 
“mekân”dır.
Bu minvalde, geleneksel 18. Ve 19. 
Yüzyıl, şüphesiz daha eskileri de var, 
cumbalı oldukça büyük şehir evlerinin 
birinde 2007 yılında hizmet vermeye 
başladı  “Dengbejler Evi”. 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tara-
fından mimarlar odasından kiralanmak 
suretiyle, Avrupa projesi olarak kırk den-
gbejle işe koyuldu. Amaç Kürt toplumu-
nun binlerce yıldır sözlü geleneğini sür-

 Ahmet Çakmak

Şehr-i kâdimin 
hafıza mekânı:  
Dengbejler Evi
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düren dengbejleri (sese yön verenleri, 
hafıza toplayıcılarını) bir araya getirerek 
bu geleneği yeni kuşaklara tanıtmak, 
hâlihazırda yaşayanların topladıklarını 
yazıya geçirmekti. Öyle de oldu. Kürt 
edebiyatının, tarihinin ve de kültürünün 
beş bin yıllık taşıyıcılarını, şu an yaşa-
yan ve aramızda olmayanları, hayatları, 
söyledikleri klamlar, stranlar ve çiroklar 
hikâyeleriyle beraber, Araştırmacı/ya-
zar Hilmi Akyol, “Dengbej u Çirokbejen 
Amede” adı altında üç cilt halinde ya-
yımladı. 
Şu an on iki dengbej, pazartesi günü 
hariç, her gün en az dört tanesi binler-
ce yılın hafızasını kendi meşreplerince 
ustalarından öğrendikleri ve yetenekleri 
ölçüsünde sergilemeye çalışıyor hem 
şehir içinden, hem dışından hem den 
çok uzak ülkelerden gelen misafirlere. 
Aralarında şu an sağlık sorunları olan 
Seyitxane Boyağçi, Muhammede Nen-
gasi, Alicane Pasure, Hesene Şilbe vb.
leri bulunuyor.
Dengbejliğe meraklı kişiler de zaman 
zaman kendileri de izin isteyerek deng-
bejin verdiği arada söyleyebiliyor. 
Çay ikramının yapıldığı bu tarihi şehir 
evinde, elektrik su tüm ihtiyaçlar büyük-
şehir belediyesi tarafından karşılanıyor.
Dengbejlere de az da olsa aylık da bağ-
lanmış ilk başladıkları günden bu güne.
Kışın büyük salon divanhane olarak 

kullanılırken, yazın, şırıl şırıl suların kuş 
cıvıltılarına karıştığı, türlü türlü çiçekle-
rin yanı başında mis kokular yaydığı süs 
havuzunun, kuyu suyuyla serinleyen 
dişi taşların döşendiği avluda.
Nerde mi soruyorsunuz, hemen söyle-
yelim o zaman: Melik Ahmet caddesin-
de Urfakapı’ya doğru giderken, ikinci 
soldan ilerleyerek,  Mimar Sinan eseri 
Behram paşa Camisine varmadan kime 
sorsanız rahatlıkla gösterebilir desek 
kâfidir sanırım. 

Dengbejler Evi’nin avlusundaki çiçekler, 
ağaçlar ve şırıl şırıl taş havuzu, geniş 
bir mekânda olmanın rahatlığını onlarca 
yıldır yasaklı dilde, yüzyılların nefesi ve 
sesiyle dinleyenleri özüne yaklaştırma-
ya, kaybolmuş değerleri yeniden kazan-
maya çağırıyor.
Düş gücümüzü hareketlendiren ger-
çeklimize ayna tutmak için zaman ve 
mekânla…

Fotoğraflar: Aylin Kızıl.
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Hastanelerde yataklı tedavi işlet-
me yönetmeliğince belirlenen 
kadro sayısınca eczacı alımı ya-
pılır. Eczacı sayısı dört ve üze-
rinde olan hastanelerde eczacı 

nöbet tutarak eczanenin 24 saat açık kal-
ması sağlanır. Dört eczacının altında olan 
yerler ise icap nöbeti tutar. Yani mesai saati 
dışında gerekli olan ilaçlar için supervisor 
tarafından bilgilendirilen icapçı eczacı gelip 
ilacı onaylar ve tekrardan eczaneyi kapatır.
İlaç ihtiyaçlarının tespiti ve alım 
şekli;
Yılda bir veya iki defa ilaç ve serum ihalesi 
için tüm servislerin sorumlu doktorlarından 
gelen istekler göz önüne alınarak ve istatis-
tiklerde değerlendirilerek yıllık ihale listesi 
hazırlanıp onaylanır. Her ayın belirli günle-
rinde stok durumu takip edilerek eczacı ta-
rafından gerekli ilaçlar yıl içerisinde devam 
eden ihale üzerinden bakiye takibi yapıla-
rak siparişler çekilir. Servislere yeni gelen 
doktor ve uzmanların istekleri doğrultusun-
da eczanede olmayan yeni ilaç ihtiyaçları 
belirlenir. Aynı şekilde yeni açılan servisler 
için gerekli olan ilaç listesi hazırlanır. De-
vam eden ihale üzerinden var olan ka-
lemler sipariş geçilir, olmayan kalemlerde 
doğrudan temine çıkılır. İlaç acil gerekliyse 
doğrudan temine çıkılır ancak acil olma-
yan ilaçlarda öncelikle diğer hastanelerden 
araştırılıp bulunmaya çalışılır. Bulunamadı-
ğı takdirde doğrudan temine gidilir. 
Hastane eczanesindeki ilaçların kritik stok 
sevileri, maksimum stok seviyesi, minimum 
stok seviyesi belirlenir. Belirlenen seviye-
lerin takibi yapılarak en fazla iki ay olacak 
şekilde ilaç siparişleri çekilir. Hastane yö-
netimi tarafından tespit edilen muayene 
komisyonu üyelerince irsaliye ve faturası 
ile birlikte ilaçlar teslim alınır.  Teslimi es-
nasında ihalede fiyat verilen ilacın markası, 
etken maddesi, miadı, adedi kontrol edilir. 
Teslim alınan malzeme muayene komisyo-
nu tarafından eczaneye teslim edilir. Mua-
yene komisyonu kabulünü yaptıktan sonra 
eczacı tarafından bilgisayara girişi yapılır. 
Bu giriş hem hastane otomasyon sistemine 
hem de ÇKYS sistemine yapılır. Muayene 

komisyonunca kabul görmeyen ilaçlarla il-
gili depoya gerekçeleriyle birlikte iade edilir.
İlaçların raflara yerleşim düzeni;
Rafa konulacak ilaç, serum veya mamalar 
son kullanma tarihi en yakın olandan en 
uzak olana doğru dizilir. Bu dizme işlemi 
yakın tarihli ürün önde olacak şekilde ar-
kadan öne doğru yapılır. Ürünler ilgili yere 
verilirken her zaman önden verilir. Rafa 
yerleştirilen ilaçlar belli kriterlere göre yer-
leştirilir. Işıktan korunma, yüksek risk, isim 
benzerliği, ambalaj benzerliği, okunuş ben-
zerliği, pediatrik, soğuk zincir, narkotik ve 
psikotrop özelliklerine göre ilaçlar, belli bir 
düzenleme yapıldıktan sonra raflara yer-
leştirilir.  Adı ve ambalajı birbirine benzeyen 
ilaçlar ayrı raflarda birbirine karışmayacak 
şekilde   yerleştirilir. Adı aynı dozları farklı 
(pediatrik) ilaçlar ayrı rafa yerleştirilir. Yük-
sek riskli ilaçlar kırmızı etiketlerle belirle-
necek şekilde ayrı rafa yerleştirilir. Işıktan 
korunması gereken ilaçlar ışık almayan 
kapaklı dolaplara yerleştirilir. Narkotik ve 
psikotrop ilaçlar özel dolaplarında kilitli 
olarak, anahtarı üzerinde olmayacak şe-
kilde yerleştirilir. Soğuk zincire tabi olan 
ürünler eczanede buzdolabına (2-8°C) ve 
derin dondurucuda (-10)-(-20)°C) yerleşti-
rilir. Eczane yerleşim planı (ilaçların yerini 
gösteren) oluşturulur. Oda, dolap ve derin 
dondurucunun ısı nem takibi gün içerisinde 
takip edilir ve çizelgesi doldurulur.
İlaçların miat takibi;
Miadı yaklaşan ilaçlar servislerden üç ay 
kala alınır. Alınan ilaç deposuna üç ay kala 
miat yazısı yazılır ve miat uzatımı yapılmak 
üzere ilaç deposuna geri gönderilir. 
İlaçların doktor tarafından iste-
mi ve servislere teslimi;
Doktorlar otomasyon sistemi üzerinden 
servislerde yatan hastaların ilaçlarını is-
tem yapar, eczanede ilaçlar hasta bazlı 
olacak şekilde onaylanır ve hazırlanır. İlaç 
listesi hemşireye imzalatıldıktan sonra ilaç 
teslimi yapılır. Narkotik, psikotrop ve mor 
reçeteye tabi  ilaçlar diğer ilaçlardan ayrı 
olarak hemşireye teslim edilir. Kemoterapi 
ve soğuk zincire tabi ilaçlar var ise uygun 
ambalajda hemşireye teslim edilir. Narkotik 

ve psikotrop ilaçlar hemşire tarafından ec-
zanede bulunan narkotik ve psikotrop kayıt 
defterine ilacın adı, dozu, miktarı, servisi, 
tarihi, isim-soyisim ve tarih bilgileri doldu-
rulacak şekilde kayıt altına alınır. Özellikli 
servisler (acil, ameliyathane gibi) ilaçlarını 
servis stoğuna alır.
Hastanede bulunmayan ilaçlar 
için dış reçete prosedürü;
Yatan hastanın ilacı eczanede olmazsa ya-
tan hasta reçetesi düzenlenir ve ‘’eczane-
mizde yoktur’’ ibaresi ile eczacı kaşe imza-
sı basılan reçete hasta yakınları tarafından 
dışarıdaki eczanelerden karşılanır. Reçete-
deki ilaçlar temin edilince serviste hastanın 
ilaç dolabına konulur ve tedavi saatlerinde 
hastaya uygulanır.  
Servislerden ilaç iadesi;
Servislerde taburcu olan, stoplanan, ex 
olan veya diğer nedenlerden ötürü ilacını 
kullanamayan hastaların ilaçları 24 saat 
içerisinde sistem üzerinden hemşire ta-
rafından ilaç iade formu doldurularak ec-
zaneye iade edilir. Eczacı bu ilaçları geri 
alırken açılmamış, zarar görmemiş ve mi-
adının geçmiş olmamasına dikkat ederek 
teslim alır. Servislerde tam doz kullanılma-
yan ilaçları için yarım doz ilaç formları dol-
durulup, bu formlar eczaneye teslim edilir. 
Eczacı servislerden gelen yarım doz ilaç 
imha formlarını belli periyotlarda bağlı bu-
lunduğu ilin müdürlüğüne bildirir. 
Sene sonunda ilaçların devri;
Yılsonunda depolardan, hastanelerden 
veya başka yerlerden alınan ilaçların fa-
turaları Tek Düzen Muhasebe Sistemine 
yansır. Yılsonunda eczanenin sisteminden 
yapılan girişlerle TDMS’ye yansıyan giriş-
ler karşılaştırılarak doğru eşleşmeler olup 
olmadığı kontrol edilir. Tüm giriş-çıkış ha-
reketleri doğru olmuşsa yeni yıla devir ya-
pılıp sıfırdan tif işlemleri başlar. Bu prose-
dürlerin hepsi tüm hastaneler için ortaktır. 
Araştırma hastanelerinde yatak sayısının 
ve hasta profilinin fazla olmasından dolayı 
yukarda anlatılanlara ek görevler olabil-
mektedir. Prosedürleri yerinde görmek is-
terseniz de en yakın hastane eczanesinde 
çay içmeye gidebilirsiniz.

Hastane Eczacısı:
Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları
Ecz. Gül Gökalp
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Terkip akneli ciltte oluşmuş olan 
enflamasyonun giderilmesin-
de, tahrişin azaltılmasında 
ve akne olgusunu tetikleyen 
gözenek tıkayıcı materyalin 

çözünmesini sağlamak amaçlı hazırlan-
maktadır.
Terkibin muhteviyatının kullanım amacı-
na göre:
Resorcine: Beyaz kristal bir maddedir. 
Yakıcı bir tadı vardır. 1 k. (Kısım) Su ve 
1 k. (Kısım) Alkolde, ayrıca eter, gliserin 
ve benzende çözünürken kloroformda 
çözünmez. Günümüzde Rezorsin ha-
ricen antiseptik ve dezenfektan olarak 
kullanılmaktadır. Haricen (pomat % 
10-20, solüsyon %0,1) psoriazis, akne, 
sebore, ekzema ve diğer deri hastalıkla-

rında kullanılır. Alkol-su karışımı alkolün 
derişimi yarıdan aza düştüğünde çözelti 
yüzeyinde yüzer vaziyette çökme yapar. 
Reçete edilmesiyle ilgili en sık karşılaşı-
lan geçimsizliği budur.
Acide salisilique: Salisilik asit beyaz 
veya renksiz iğnemsi kristaller veya be-
yaz tüysü kristal yapılı bir tozdur. Sen-
tetik şekli beyaz ve kokusuzdur. Doğal 
metil salisilattan hazırlandığında açık 
sarı veya uçuk pembe renktedir ve hafif 
nane kokusu vardır. Suda 1:460, kaynar 
suda 1:15, alkol ve eterde 1:3 ve kloro-
formda 1:45 oranında çözünür. Salisilik 
asit keratolitik bir ilaçtır. Hiperkeratotik 
ve derinin pullanmasıyla belirgin kepek 
ve seboreik dermatit, iktiyoz, psoriyazis 
ve akne gibi hastalıkların tedavisinde 
kullanılır. Bu amaçla kullanılan solüs-
yon ve pomatları mevcuttur. Salisilik asit 
deskuamasyonu hızlandırır. Hafif fungu-
sid etki gösterir. Sebum salgısı üzerine 
etkileri ve antifungal özelliği nedeniyle 
terkibe dahil edilir.
Eau de rose: 1 litre gül suyu ortalama 6 
bin gülden elde edilir. Gülün suyu ilk kez 
İranlılar tarafından gülün damıtılmasıyla 
elde edildi. Bunun Avrupa’ya yayılması-
nın ise İspanya’yı ele geçiren Berberîle-
rin sayesinde olduğu sanılmaktadır. Gül 
suyu (Farsça: Gûlâb) gül bitkisinin taç 
yapraklarının damıtılmasıyla elde edilen 
hidrosollerdir. Terkibinde % 0,4 esans 
ihtiva eder. Cilt üstüne uygulandığında 
yatıştırıcı özelliği vardır. Alkol ve salisilik 
asidin toksik özelliklerini baskılar.

Alchol: tıbbi alkol olarak bilinen hac-
men% 70 etanol %30 distile su içeren 
berrak renksiz sıvı hidrokarbondur. Çö-
zücü ve antiseptik özelliklerinden ötürü 
terkibe eklenmektedir.
Terkibin hazırlanışı tartımlar harici şu 
şekildedir:
Resorcine ve salisilik asit havanda ezi-
lerek üzerine alkol eklenir. Çözünme 
sağlandıktan sonra uygun şişeye akta-
rılır ve gül suyu çözeltiye eklenir. Kısa 
bir karıştırmaya dahi gerek kalmadan 
preparat hazırlanmış olur. Uygun mater-
yalle ambalaj tamamlanır (kırmızı etiket 
ve şişe mührü vb.).

Resorcine katı 3g
Acide salisilique 3g
Eau de rose 100g
Alchol %70 100g

Ecz. Yusuf İlhan

Akneli Cilt Toniği
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Oysa bakışlarımızı kaçıracak 
bir boşluk bile çok görül-
müştü. Öyle tutukluyduk 
biz. Ölçmenin bir yolu yok-
tu, bu yüzden yok saydık 

zamanı. Anca diz çöktürülmüş halimizin 
sığdığı bir dikdörtgenin içiydi mekânı-
mız.  Sorguya çekilirken hiç durmadan, 
aklımız başka yerlerdeydi. Düşünür de, 
bulamazdık eski hallerimizi. Bu kavgaya 
nasıl düştük onu bile bilmiyorduk. Evet, 
belki düşünceye zincir vurulamazdı ama 
biz düşünmeyi unutmuştuk. Bu sayede 
belki de, ele vermedik kimseyi. 

Ağzımızda hep demir tadı olurdu, yutku-
namazdık. Bir kova vardı, içinde su var-
dı. Fakat ellerimiz arkamızdan bağlıyken 
o suyu içmenin bir yolunu bulamazdık. 
Bitiktik. Kaslarımız yok edilmişti. Ruhsal 
ve bedensel bir çöküşe sürüklenmiştik. 
Kulağımızda balgamlı küfürler, yüzü-
müzde ayak izleri, kollarımızda zincir-
ler vardı. Karanlığa mahkûm edilmiştik. 
Gözlerimiz açık mıydı, bilmezdik. Her 

şekilde uyumayı öğrenmiştik nasılsa.

Umut edecek bişey yoktu. Evrenin en 
karanlık noktasındaydık. Üstelik do-
kunma duyumuza da el koymuşlardı. 
Bazen silik suretler görür gibi olurduk, 
heyecanlanır, kaybetmemeye çalışırdık. 
Belki bir eş, bir çocuk, birkaç arkadaş. 
Biz hatırlamaya çalıştıkça daha bi si-
likleşirlerdi, çekip giderlerdi bizden. Bir 
geçmiş ya da gelecek yoktu. Ne varsa 
adına yaşam denen, işte tam o andı. 
Hayat, suyu çürümüş asitli bir kanalizas-
yon çukuruydu ve biz tüm diğer atıklarla 
aynı kaderi paylaşıyorduk. 

Uğruna savaşılacak bir davamız da 
yoktu. Yenilmiştik, ezilmiştik, kahra-
manlık falan yapamamıştık, çağın zor-
basına gözucuyla bile dokunamadan 
esir olmuştuk. Yüzümüz sarkmıştı bunu 
hissedebiliyorduk, sakallarımız kir pas 
içindeydi. Demirlerle kavgaya tutuşan 
dişlerimiz dökülmüşlerdi. Dudaklarımız 
kurumuş kan rengindelerdi. Yani öyle 

sanıyorduk. Nefes alırken ciğerlerimiz 
yanardı. Bazen bir titreme alırdı ki bizi, 
on adam birleşse bastıramazdı.

Bazen bir titreme alırdı ki bizi, on adam 
birleşse bastıramazdı. İşte öyle anlarda 
garip şeyler yaşanırdı. O en zavallı ha-
limiz, ürpertirdi celladlarımızı. Sanki içi-
mizde devinen bir başkaldıran kuşu var-
dı, bedenlerimizi parçalarcasına kanat 
çırpardı, korkunç çığlıklar atardı. Zincir-
ler çatırdardı, dökülen dişlerimiz yeni-
den çıkar, tırnaklarımız kalınlaşır, deri-
miz gerilir, damarlarımız şiştikçe şişerdi. 
Gözlerimiz görmeye başlar, bakışları-
mız duvarları delip geçerdi. Ve birden, 
göğsümüz yırtılır içimizdeki yırtıcı özgür 
kalırdı. Boşalan bedenimiz bir çuval gibi 
yere yığılırken, özgürlük savaşçımız or-
talığı birbirine katar, duvarları parçalar, 
güneşi hücremize doldurup, gökyüzüne 
mitolojik bir tanrı gibi yükselirdi. Direniş 
yeniden vücut bulur, tüm gücüyle tutu-
nurdu yaşama. 

Ecz. Yücel Demirdağ

Yaşamak Eylemi 

“Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez..”
William Shakespeare
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“Büyük koşturmacalar içinde; dakika dakika planlanmış kurumsal yaşamlarda bile saat 
takmayı unuttuğumuz, akıllı telefonların saatlerine talim ettiğimiz şu dönemde, Hayri-
ye Teyze’nin bahçesindeki duvarda asılı olan saatin zamana verdiği değer kadar sevmek 

isterdim hayatı; o yavaşlık içindeki düzen, o yokluk içindeki varlıkla.. Ha bir saat önce ha 
bir saat sonra diyebilecekken demeden, tüm günler neredeyse birbirinin aynısı iken her 
anın kendine has oluşunu bilerekten.. Her şeyin yerinin olduğu evleri çok severim, öyle 

olunca kıymeti biliniyor eşyaların, o çeyizlik aynanın duvardaki, güzel lokumların ikinci 
çekmecedeki, ayakkabıların kapıdaki, tavukların bahçedeki, masa örtüsünün sandalye 

tepesindeki, en serin yer diye şişelerin bahçe pervazındaki yeri ve nicesi... Hayriye Teyze’nin 
oturduğu yerden hiç tereddüt etmeden her şeyi nerede bulacağımızı tarif eden sesi, sahip-

lenen ve seven sesi.. Yanlış anlaşılmasın eşyaya tamah etmek değil bahsettiğim, benimsemek 
ve içselleştirmek.. Yoksa kırılan fincanın ardından kocaman kahkaha da Hayriye Teyze’nin 

sesi, hani kahkahasının arasında “nazar çıktı” dediği..”

Metin Yazarı: nermin aslı aydınalp 

Fotoğraf: aylin Kızıl 
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Ecz. Medeni Yetişen

Bir kadın, bize aşktan söz et, dedi.
Ve aşk, aşka dair olana tercüme edilemedi.
Adam sustu. Tam üç kere sustu…
Susmalara sığmayan bir aşktan geçti.
Konuşmalara sığmayan bir hayattan geçti.

‘’konuşmak anlamsızdı, susmak daha da anlamsızdı.’’
Sınırlı bir dünya da, sınırlı kelimelerle, aşkı ne kadar an-
latabilirdik? Kelimelerle ifade etmeye çalıştığımız aşk, 
bir başkasına ulaşana kadar, geriye ne kadar aşk kala-
bilirdi ki?
‘’bir söz insanın neresinden doğar dersiniz?
Dilinden mi? ... Yüreğinden mi?...Aklından mı?
…Ve kaç kapıdan geçip yerini bulur, bir başka insan da? 
Yerini bulur mu gerçekten?’’ 
Ne yaparsak yapalım ne biz aşkı anlatabiliriz, ne de siz 
aşkı anlayabilirsiniz!
‘’aşkı aşk bilir bayım’’ 
‘’sonra El Mitra, bize Aşktan Söz Et dedi. El mustafa da 
başını kaldırdı, halka baktı ve o 
anda halkın üzerine bir sükûnet 
çöktü. Tanrının peygamberi gür bir 
sesle dedi ki: Aşk sizi çağırdığı za-
man onu izleyin… Yolları zorlu ve 
dik olsa da. ’’
Aşk Nedir?
Bir insanın, başka bir insana karşı 
hissettiği bir duygu mu?.. Tatmin 
edilip yok olan bir arzu mu?... Ya da 
bunların ötesinde bir şey mi?
Bir ruhu kendi ruhunda yaşatmak 
mı? Kutsallaştırılan tanrısal bir kav-
ram mı?
Ya da her ikisi de mi? Sevdiğinin yü-
zünde rabbini görmek mi?
Kim bilir belki yine aşkı, yani hakikati 
parçalara ayırıyor ve birbirine uyum-
suz, ölçüsüz bir hale gelen parçalar 
arasında kayboluyorduk.
Biz bir ara vakit bulup bunlar üzerinde düşüne duralım, 
bir de modern kapitalizmin, kültürel endüstrinin ayakta 
tutmaya çalıştığı, pazardan düşmesini hiç istemediği, 
her zaman alıcısının olduğu bir aşk kavramı da bulun-
maktadır.

Tanıdığım güzel bir dost şöyle bir şey demişti: 
“Siz siz olun aşkınızı pazara düşürmeyin. Zira eğer bir 
şey pazara düştüyse günbegün değerini yitirir. ’’
Modern kapitalizm aşkı pazara düşürmüş, içini boşalt-
mış, ruhsuz bir tüketim kültürü haline getirtmiştir. Böylece 
aşk günbegün değerini yitirirken, kapitalizm günbegün 
daha çok para kazanmaya başlıyor.14 şubat sevgililer 
gününde, doğum günü kutlamalarında sevdiğine karan-
filli elma yapanın aşkı mı büyük, yoksa pırlanta alanın 
mı? Aşkımızın büyüklüğü, değeri ona harcadığımız za-
man ve emek midir? Yoksa ona harcadığımız para mı?
+sevgilime bir buket çiçek götürmeye söz verdim.
-Ne güzel
+onun öyle çok şeyi var ki; zengin...Onun mücevherleri 
ve bir tacı bile var.
-ama yine de buketin onu mutlu edecektir.
                                  Genç Wertherin acıları..

Peki, Aşkın Halleri Nedir?
Sahi aşkın bir hali var mıdır? Bil-
diğim güzel bir insan şöyle bir şey 
demişti: ‘’bir zamanlar aşkın bir 
nevi delilik hali olduğunu düşün-
müştüm. Yine yanılmışım ’’..
Eğer aşkın bir nevi delilik hali ol-
duğunu düşünüyorsanız fena hal-
de yanılmış olursunuz yine.
‘’Ne akilem, ne divane
Gel gör beni, aşk n’eyledi.’’
Evet, aşkın bir hali yoktur. Aşk 
bu ne yaparsa yapar, ne eder-
se eder... Zira Âşık’ın hiçbir şey 
umurunda değildir. O sadece 
Maşuk’unu düşler, onun mutlulu-
ğunu düşünür.
‘’Âşık olan canından korkmaz

Zincirden, zindandan korkmaz.’’ 
Aşk değil miydi Mecnun’u biçare çöllere düşüren, peri-
şan eden? Şeyhi Sen’anî’yi yoldan saptıran… İnançtan 
saptıran… Bilincini yitiren… Neler yaptırmadı ki?
Aşk değil miydi bir kar tanesini toprağa düşüren? Bir kar 
tanesi toprağa âşıktı. Sonsuz aşkını bir an olsa bile, ya-
şamak için toprağa düşer, erir ve yok olur.

Aşka Dair..
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Değil miydi? Aşkın kutsal ateşine düşen genç Werther’i, 
biricik Lotte’si daha fazla üzülmesin diye canından etti-
ren…
Dedik ya Mecnun Leyla’nın aşkından biçare olup çöllere 
düşmüştü. Bunu duyan o dönemin beylerinden biri Me-
cnun’un perişan hallerine dayanamaz ve ne pahasına 
olursa olsun Mecnun’a Leyla’yı getireceğine dair söz ve-
rir. Leyla’yı Mecnun’a vermeyen Leyla’nın babasına karşı 
savaş açar.
Bey’in askerleri, Leyla’nın babasının askerlerini birer bi-
rer öldürmeye başlar. Leyla’ya kavuşmak an meselesi 
iken bunu gören mecnun dayanamaz kılıcı eline alır;

“Vay sen misin benim canım ve yüreğim, Leyla’mın ba-
basının askerlerini öldüren?” der. Ve Bey’in askerlerini öl-
dürmeye başlar. Bey Mecnun’un bu çılgın halini görünce 
savaştan çekilir.
Aşk budur ya! Sonucunda Leyla’sına kavuşmak olsa da, 
Leyla’nın babasının askerlerine zarar gelmesini isteme-
mektir... Leyla’sının mutluluğundan başka bir şey düşle-
memektir.
Sanki mecnun delidir, divanedir deyişinizi duyar gibi ol-
dum. Melâlî anlamayan, aşkı anlamayan nesle aşina 
olan bizler, Mecnun’un aşkından yaptıklarını da, ’’Aş(ı)k 
olmayı’’  da anlamayacaktır.
‘’Melâli anlamayan nesle aşina değiliz.
Sana yalnız bir ince taze kadın
Bana yalnızca eski bir budala
Diyen bugünkü beşer
Bu sefil iştiha, bu kirli nazar,
Bulamaz sende bende bir mâna ’’

Son Hikayemiz…Son Günahımız…
Son Seslenişimiz…
Şeyh-i  San’an  zamanın piriydi. Haremde kemal sahibi 
dört yüz dervişi ile beraber yaşardı. Bir gün rüyasında 
Rum diyarında bir puta secde ettiğini görür. Gördüğü 
rüya üzerine, en sevdiği dervişini, onu anlayan dostunu, 
yerine vekil tayin eder ve yola düşer. Bilinmez, görülmez 
olana… Yola düşmesine düşer de, yolun olmadığını da 
bilir. Zira aşkın yolu yoktur. Yürürsen yol olur, aşk olur. 
Sen yeter ki yürümeye devam et.
‘’yürümek yeterli, sadece yürümek… Davet edilenler el-
bette yolu bulacaklardır. ’’

Şeyhimiz, pirimiz Rum diyarına varır ve rüyasında gör-
düğü puta, Rum dilberine âşık olur… Teslim olur aşka. 
Rum dilberi, sen Müslümansın, ben ise Hristiyan; Ben 
şarap içerim, sen içmezsin. Olmaz böyle der. Şeyh şara-
ba başlar. Âşık olmuştu şimdi ise hem aşık hem sarhoş… 
Tamamıyla kendisinden geçmişti.
Şarap yıllanmış, aşk ise terütaze… 
Âşık ihtiyar; ey ay yüzlü dilber, kudretim kalmadı, 
Aşık’ım… Benden daha ne istiyorsun, söyle!
Kız; bana layık biri olmak istiyorsan, dinini de değiştir-
melisin der.
Şeyh, hırkayı ateşlere atıp, bir Hristiyanlık nişanesi olan 
zünnarı kuşanıp sarhoş sarhoş kilisenin yoluna düşer.
…İşte olanlar oldu, daha ne kaldı, ey sevgili?
Ay yüzlü dilber; Bununla da kalmaz, mehrimi ödemek 
için, domuzlarımı gütmen ve onlara çobanlık etmen ge-
rek der. Şeyh tam bir yıl domuz çobanlığı eder.

Nihayet şeyh aşka layık bir adam olunca, kız şeyhin ulaş-
tığı mertebeyi anlar, yüreği yanar ve aşkın kutsal ateşine 
bırakır kendini. Şeyh’e yani Aşk’a teslim olur. Yoldaş olur.
Şeyh’in dervişleri ise Harem’e geri dönmüşlerdir. Şeyh’in 
en sevdiği dervişi, yani dostu, geri dönen dervişleri ayıp-
lar. Bu ne dostluk, ne vefakârlıktır der.
Mademki şeyhimiz şarap içti sizde içseydiniz. Eline zün-
nar aldıysa, sizde zünnar kuşansaydınız, din değiştirdiy-
se, sizde değiştirseydiniz der. Ve hep beraber şeyhlerini 
almak için geri dönerler.
 Bütün bunlara değer mi? Deyişinizi duyar gibiyim dost-
lar. Ayıplamayın şeyhimizi, kınamayın pirimizi… Ne yapı-
yorsa aşkından yapıyordur. Aşk yaptırıyordur.
‘’Kurban olduğumuz sunakta tanrı yoktu.’’ Aşkı da bula-
madık.
Ama vazgeçmedik aşktan, aramaktan… Zira ‘’aramakla 
bulunmuyordu, bulanlarda arayanlardı’’
Ve anlamıştık ki aşka, yani’ ’’hakikate, en çok yaklaşan, 
onu en çok arayandır.’’
Bizler bugüne kadar yaptığımız en iyi şeyi yaptık; Aşkı 
yorumladık. Dünyayı değiştirecek olan ise âşık olmaktır. 
Biz ‘’âşık olmaya bakalım, bir gün dünya sona erivere-
cek.’’
1 Şükrü Erbaş, Ömür Hanımla Güz Konuşmaları,  (Kırmızı Kedi Yayınevi, 2012), s.79
2 Didem Madak, Siz Aşktan N’anlarsınız Bayım, (Metis Yayınları, 2002), s.35
3 Halil Cibran,  Ermiş, Aşka Dair, (, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2014), s.6
4 “Sevgili’ler Günü”, Furkan Demirtaş, Deli Dergisi, Sayı:1,  Yıl:2013
5  “Peki Mecnun’un Umurunda Mıdır?”, Xuzeyfe Demirtaş, Deli Dergisi, Sayı:1, Yıl: 
2013
6 Ahmet Faruk Çelik, “Baba Tahiri Hemedani Dubeytileri ve Türkçe Tercümesi“, s.8, 
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/254234, 02.01.2020
7 Ahmet Haşim, Bütün Şiirleri, (Dergah Yayınları, 2016), s.14
8 Feridüddin Attâr, Mantık Al-Tayr, (Türkiye İş Bankası Yayınları, 2006), s. 83
9 Nacer Khemir, Bab’Aziz,  Yap. Alireza Shoja Nouri,  Cyriac Auriol, İsviçre, 2005
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Ecz. Helin Güneş

Demir eksikliği dünyada en çok 
görülen anemi yani kansızlık 
türüdür. Özellikle az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde de-
mir eksikliğine bağlı anemi ora-

nı yüksektir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
verilerine göre; hemoglobin değerlerinin 
hamile olmayan kadınlarda 12 gr/dl, er-
keklerde 14 gr/dl’nin altına düşmesi du-
rumu “anemi” olarak adlandırılmaktadır. 
Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerine ren-
gini veren oksijenin kanda taşınmasını 
sağlayan bir proteindir. Demir de hemog-
lobinin temel yapısına giren bir elementtir 
ve akciğerden alınan oksijenin hemoglo-
bine bağlanarak dokulara aktarılmasında 
büyük önem taşır.  Demirin eksik olduğu 
durumlarda anemi oluşur ve buna bağlı 
olarak da “demir eksikliği anemisi” tanısı 
konur. İstatistiklere göre dünyada kadın-
ların % 35’inde, erkeklerin % 20’sinde ve 
hamilelerin %50’sinde demir eksikliği ane-
misi (kansızlık) görülür.
Demir eksikliği belirtileri 
nelerdir?
Demir eksikliği rutin sağlık kontrollerinde 
yapılan kan tahlillerinde teşhis edilebilir. 
Demir eksikliğinin belirtileri arasında;
• Cilt solgunluğu,
• Vücutta güçsüzlük, yorgunluk,
• Konsantrasyon bozukluğu,
• Baş ağrısı,
• Ellerde ve ayaklarda uyuşma,

• Sinirlilik hali,
• Kulakların uğuldaması,
• Dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında 
yaralar,
• Tırnakların çabuk kırılması,
• Saçlarda dökülme sayılabilir.
Demir eksikliğinin ileri derece belirtile-
ri arasında; çarpıntı, toprak veya buz 
yeme, yavaşlayan tiroit fonksiyonları ve 
huzursuz bacak sendromu gibi durum-
lar da görülür. Çocuklarda demir eksikli-
ği belirtilerinde ise karşımıza çocuklarda 
yürüme-oturma-konuşmasında gecikme, 
öğrenmede güçlük  ortaya çıkabilir.
Demir eksikliği ilaçları nelerdir?
kadınlarda demir eksikliği
Demir eksikliği erkeklere oranla kadınlar-
da daha çok görülür. Özellikle doğurgan-
lık çağında olanlar, demir ihtiyacı artmış 
olan hamile ve emziren anneler ilk sırayı 
alır. Demir eksikliği kadınlardan sonra en 
çok çocukları ve uzun dönem asetilsaili-
sik asit ve ağrı kesici kullanan kişilerde de 
görülür. Kansızlığın %90 oranında en sık 
nedeni demir eksikliği olsa da kadınları ve 
çocukları daha fazla etkilediği görülmekte-

dir. Kansızlık bazı durumlarda kadınlarda 
rahim kanserinin de belirtisi olarak kabul 
edilir. Bu nedenle kansızlık önemsenmeli 
ve mutlaka altındaki nedenler araştırıl-
malıdır. Erişkin erkeklerde 13gr/dl, kadın-
larda 12gr/dl, 6ay-6yaş arası çocuklarda 
11gr/dl ve 6-14 yaş arası çocuklarda 12gr/
dl’nin altındaki hemoglobin değerleri ane-
miye işaret etmektedir. Kadınların kullan-
dığı spiralde de demir eksikliğine neden 
olan bir başka etkendir. Doğum kontrol 
hapları ise adet kanamalarında kaybedi-
len kan ve demiri %50-60 oranında azal-
tır. Bu nedenle demir eksikliğine karşı bir 
jinekolog önderliğinde kullanılabilir.
Hamilelikte demir eksikliği
Demir eksikliği hamilelerin yüzde 50’sinde 
görülür. Demir eksikliği gebelerde halsiz-
lik, çarpıntı, nefes darlığı, uykulu hal gibi 
şikâyetler yaratabilir. Hamile kalmadan 
önce demir eksikliği tedavisi olunma-
sı gebelik sürecinin çok daha sorunsuz 
geçmesini sağlar. Aynı zamanda demir 
eksikliğine karşı “kan yapıcı” ve demir-
den zengin  gıdalar tüketmeleri de tavsiye 
edilmektedir. Folik asit kullanımı da oluk-
ça önemlidir. Demir eksikliği ileri seviye-

Demir Eksikliği 
Nedir?

Demir eksikliğinin ileri 
derece belirtileri arasında; 
çarpıntı, toprak veya buz 
yeme, yavaşlayan tiroit 

fonksiyonları ve huzursuz 
bacak sendromu gibi 
durumlar da görülür.
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lerdeyse hamileliğin erken dönemlerinde 
demir ilaçlarına başlanabilir. Hamilelikte 
demir ilacı kullanımı mutlaka doktor kont-
rolünde olmalıdır
Demir eksikliği nasıl tedavi 
edilir? 
Demir eksikliği tedavisinde  aneminin 
türüne göre kemik iliği naklinden, kan 
veremeye kadar pek çok yöntem bulun-
maktadır. Tedavinin en etkili kısmında 
demir eksikliğine neden olan etkenin te-
davi edilmesi yer alır. Eğer hastanın ülseri 
var ise, bunun tedavi edilmesi  kanamayı 
durduracağı için aneminin tekrar etmesi-
ni engeller. Adet sürecinin kontrol altına 
alınması da demir eksikliği tedavisinde 
çok önemlidir. Adet kanaması yoğun olan 
kadınların hormonal destek alıp, adet 
dönemlerin düzenlemeleri önerilir. Aynı 
zamanda kanda eksik olan maddeler ve 
mineraller de takviye edilmelidir. Demir 
eksikliğinde demir, vitamin B12 eksikliğin-
de vitamin B12, folik asit eksikliğinde folik 
asit, kronik börek yetmezliğinde eritropo-
ietin verilir. Eğer demir eksikliğine bağlı 
anemi yaşam kalitenizi düşürecek kadar 
ciddi bir boyutta ise kan nakli de tedavi-
nin diğer seçeneklerinden biridir.  Demir 
eksikliği tedavisinde bağışıklık sistemini 
baskılayan ilaçlar da kullanılır. Özellikle 
bağışıklık sisteminin alyuvarlar yapımını 
durduruğu ya da parçaladığı durumlarda 
bu ilaçlara başvurulur.
Demir eksikliği ilaçları nelerdir? 
Nasıl kullanılır?
Demir preparatları oral ve parenteral ola-
rak kullanılır. Oral alım daha sık ve pra-
tik bir yöntemdir. Prepatratlar ferrözsülfat 
(fe+2) ve ferrikpolimaltoz (fe+3) şeklide-
dir. Ferröz sülfat, ferroz fumarat, ferroz 
glukonat en sık kullanılan demir preparat-
larıdır. Ağız yoluyla verilen demir ilaçları 
olarak, ferröz demir (Fe+2) ve ferrik demir 
(Fe+3) kullanılır. Ancak ferröz demir, ferrik 
demire oranla bağırsaklardan daha fazla 
emilmekte ve demir eksikliği anemisini 
düzeltmede daha etkili gibi görünmekte-
dirler. Ferröz demirin daha fazla emilme-
sinin ve demir depolarını daha hızlı-yeterli 
doldurmasının yanı sıra gastrointestinal 
yan etkilere daha çok rastlanmaktadır. 
Bulantı, kusma, kabızlık, dışkıda koyu 
renk gibi yan etkilere neden olmaktadır.
Demir preparatlarının kullanırken 

nelere dikkat etmeliyiz:
Ferröz demir (Fe+2), kalsiyum (Ca+2) 
şelat oluşturacak elementler olduğu için 
süt ve süt ürünleri ile birlikte kullanılma-
malı. Yemeklerden 2 saat önce ya da 2 
saat sonra kullanılmalı (hasta uyuncuna 
göre iki saat sonra daha sık tercih edilir). 
Çay, kahve gibi kafein içerikli içeceklerle 
birlikte kullanılmamalı, mümkün oldukça 
günlük diyette tüketilen çay-kahve azal-
tılmalı. C vitamini (askorbik asit) özellikle 
ferrik demir (fe+3)’ün emilimini artırdığı 
için demir eksikliği tedavisinde c vitamini 
alımı çok önemlidir. Tavsiye edilen tedavi 
süresince (genellikle 6 ay) ilaç kullanımı 
aksatılmamalı. Demir içerikli gıdaların tü-
ketimine özen gösterilmeli.
Demir eksikliğine iyi gelen be-
sinler!
• Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi 
kuru meyveler
• Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı)
• Fındık, fıstık ve susam
• Karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balık eti
• Yumurta
• Pekmez ve üzüm
• Kuru baklagiller
• Yumurtayı portakal suyu ile tüketin
• Baklagilleri etle pişirin
• Her öğünde mutlaka bol yeşillik tüketin.
• Mayalı ekmekteki demir mayasız ekme-
ğe göre daha çok emilir.
• İyi pişmemiş kuru baklagiller ya da ke-
pek ekmeği demirin emilimin azaltır.
• Posalı gıdalarla beslenme demirin emi-
limini azaltır.
• Gıdaları saklamakta kullandığımız alü-
minyum, paslanmaz çelik ve teneke de 
demirin emilimin azaltır.
Not: Demirin ağızdan günlük verilmesi 
sonucu emilimin her gün istenilen düzey-
de olmadığı bildirilmektedir. Bir gün önce 
alınan yüksek miktardaki demirin ertesi 
gün alınan demirin emilimini azalttığı ve 
mukozal blok etkisine yol açtığı düşü-
nülmektedir. Bu nedenle haftada bir ya 
da iki kez yüksek demir dozlarıyla tedavi 
denenmiş ortaya çıkan net etkinin gün-
lük tedaviden farklı olmadığı ve uyumun 
daha iyi olduğu ve yan etkilerin de daha 
az olduğu görülmüştür. Bu nedenle çoğu 

hekim tarafından bu şekilde kullanımı 
önerilebilmektedir.
Demir içeren Preparatların Gebe-
lik kategorisi: 
• Oral demir preparatlarının gebelik kate-
gorisinin A 
 • Parenteral demir preparatlarının etkin 
madde içeriği özelinde gebelik kategorisi-
nin B veya C;
Demir hidroksi/sükroz-B kategorisi 
Ferrik glukonat- B kategorisi 
Demir karboksi maltoz- C kategorisi 
Demir izomaltozit- C kategorisi o
Düşük molekül ağırlıklı demir dekstran- C 
kategorisi 
Demir hidroksi polimaltoz- C kategorisi, 
(tüm trimesterler için geçerli).
Bu gebelik kategorisine rağmen hekim, 
gebenin ilacı kullanıp kullanmaması ko-
nusundaki nihai kararını; gebelik haftası-
na, gebenin var olan/tespit edilen hasta-
lığına ve diğer özelliklerine göre ayrıntılı 
yarar-risk değerlendirmesi yaparak ver-
melidir.

Kaynaklar:
Çocuk Dergisi 12(2):72-77, 2012 do-
i:10.5222/j.child.2012.072. 
* Uzm.; İstanbul Üniv. Tıp Fak. Çocuk 
Sağlığı ve Hast. Çocuk Sağlığı Enstitüsü
** Prof.; İstanbul Üniv. Tıp Fak. Çocuk ve 
Sağlığı Hast.  Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Uzm. Ecz. Hacer Coşkun Çetintaş TİTCK 
Kurum Başkanı a. Daire Başkanı
Dr. Halit Diri İç Hastalıkları AD., Prof. Dr. 
İhsan Karadoğan
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Saygıdeğer okurlar!
Yeni yönetim olarak görevi devraldı-
ğımız 2 yıllık sürecin tüm Diyarbakır 
Eczacıları ve halkına hayırlı olmasını 
diliyorum. ‘’Yemek yapmak bir sanattır’’ 
derler. Bu bağlamda benim de ek olarak 
ekleyeceğim ‘’Lezzetli ve kaliteli yemek 
yapmak ayrıcalıklı bir sanattır ve herkes 
bunu başaramaz’’ cümlesi olur. İşin içine 
bin bir çeşit malzeme, baharat, pişirme 
teknikleri, pişirme sonrası işlemler, süre-
ler, oranlar, sıralamalar v.b. giriyor ki bu 
unsurların hepsini bir yemekte uygula-
ma mecburiyeti ve bunu uygulayabilme-
nin gerektirdiği bir sanatkârlık gerekir. 
Yemek yapmayı seven ve kendini şuan 
sanatçı çırağı olarak gören biri olarak 
sizlerle 2 yemek tarifi paylaşacağım. Biri 
Diyarbakır’a ait yöresel bir yemek olan 
‘’NARDANAŞI’’ yemeği, diğeri 13-17 
Kasım 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da 
gerçekleştirilen Diyarbakır Gıda ve Yö-
resel Lezzetler Fuarı’nda yemek yarış-
masında yaptığım ve ödül aldığım ‘’4 
SOSLU YAĞLI KARA VE KÜŞLEME’’ 
ismini verdiğim yemek tariflerini payla-
şacağım. Denemek isteyenler için şim-
diden herkese afiyetler olsun.
NARDANAşı-MALZEMELER
•  250 gram dana kıyma
• 1 adet soğan
• 1 su bardağı ince bulgur
• 1 yemek kaşığı kişniş
• 1 kahve fincanı irmik

• 1 çorba kaşığı kuru reyhan
• 1 çorba kaşığı kırmızı pul biber
• 4 ceviz içi
NARDANAşı SUYU İçİN
• 2.5 çorba kaşığı tereyağı
• 1 çorba kaşığı domates salçası
• 1 adet soğan
• 1200 ml kaynar su
• 125 ml nar ekşisi
• 1 çorba kaşığı karabiber
• Tuz

YAPıLışı:
Nardan Aşı için ilk önce bir adet soğanı 
rendeliyoruz, daha sonra kıymayı ilave 
ediyoruz.
Daha sonra bulguru koyuyoruz, irmiği 
ilave ediyoruz, sonra kişniş ve kuru rey-
hanı da çöplerini elimizle ayırarak içine 
ilave ediyoruz. Daha sonra tuzunu ve 
pul biberini ilave ediyoruz. Bulgur iyice 
kıymayla bütünleşene kadar yoğuruyo-
ruz. 15 dakika kıymanın dinlenmesi için 
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Yemek 
Tarifleri

Nardanaşı ve Yağlı Kara-Küşleme
Ecz. Sertaç Yalçı
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yoğurduğumuz hamuru buzdolabına ka-
yacağız. Kıymayı dinlendirdikten sonra 
elimizi iyice yağa sürüp kıymadan kü-
çük yuvarlak köfteler yapıyoruz. Hepsini 
köfte haline getirdikten sonra tencereye 
tereyağımızı ilave ediyoruz ve bir adet 
soğanı rendeliyoruz. Tereyağı eridikten 
sonra rendelenen soğanları ilave ede-
ceğiz. İki üç dakika kadar kavuracağız 
soğanları. Domates salçamızı ilave 
edip, salçayı da kavuracağız. Daha 
sonra nar ekşisini ilave edeceğiz. Nar 
ekşisiyle biraz daha kavuruyoruz. Sıcak 
suyu ilave ediyoruz. Top top yaptığımız 
köfteleri kaynar suyun içine ilave ediyo-
ruz. Köfteler 10-15 dakika içinde pişe-
cekler. Servis tabağında nar taneleri ve 
iri kıyılmış ceviz içi ile süsleyip sunum 
edebiliriz.
YAğLı kARA-kÜşLEME
• 1 Kg kemikli parça kuzu sırtı
• 50 ml süt
• Sıvıyağ
• Kekik
• Soğan Suyu
• Sarımsak
• Portakal Kabuğu
SOSLAR
1- kıRMıZı SOS: 1 t.k. Domates Salça-
sı, 1 t.k. Biber Salçası, 1 t.k. Pul Biber, 1 

çay k. Sumak, 20 ml Portakal Suyu, 20 
ml Vişne Suyu, 1 y.k. Nar Ekşisi, 1 Ceviz 
İçi, 1 t.k. Sıvı Yağ, 3 dal Maydanoz, 1 diş 
Sarımsak, Tuz, Çeyrek Limon
2-kREMALı MANTAR SOS: 100 ml 
Krema, 3 Mantar, 1 çay k. Un, Kara Bi-
ber, Tere Yağı, Tuz, 1 Arpacık Soğan
3-YEşİL ZEYTİNLİ SOS: 15 adet Çe-
kirdeksiz Yeşil Zeytin, 2 Kornişon turşu, 
1 Közlenmiş Kırmızı Biber, Pul Biber, 2 
Ceviz İçi, 2 t.k. Tahin, 2 t.k. Zeytin Yağı
4-YEşİL SOS: 1 tutam Maydanoz, 1 
tutam Yeşil Nane, 1 tutam Tere Otu, 1 
tutam Roka, 1 y.k. Toz Antep Fıstığı, 
Çeyrek Limon, 1 y.k. Zeytin Yağı, 1 diş 
Sarımsak, 1ç.k Bal, Tuz.
YEMEğİN YAPıLışı:
1-kUZU YAğLı kARA: Sırt eti kemik-
ten keskin bir bıçak ile ayrılır. 1 buçuk 
parmak kalınlığında dilimlenir. Tüm mal-
zemeler ile birlikte bir kapta karıştırılıp 
12 saat marine edilir. Etler aynı anda 2 
çöp şişe dizilir. Isıtılmış tavada tereya-
ğında alt üst toplam 3 dakika pişirilir.
2-kUZU kÜşLEME: Kuzu küşleme 
(bonfile) kısmı bıçak yardımı ile kemik-
ten sıyrılır. Kuşbaşı şeklinde doğranır. 
Süt ve sıvı yağ ile karıştırılıp 12 saat 
marine edilir. Isıtılmış tavada tereyağın-
da 2 dakika pişirilir.

SOSLARıN YAPıLışı:
1-kıRMıZı SOS: Maydanoz, sarımsak 
ve ceviz çok ince kıyılıp diğer malzeme-
ler ile birlikte iyice karıştırılır. Sos taba-
ğına alınır.
2- kREMALı MANTAR SOS: Tereya-
ğında un, ince doğranmış soğan ve 
mantar kavrulur. Krema eklenip 2 daki-
ka daha pişirilir. Tuz ve az miktarda ka-
rabiber eklenir karıştırılır. Sos tabağına 
alınır.
3- YEşİL ZEYTİNLİ SOS: Tüm mal-
zemeler zırh yardımıyla ince doğranır. 
Zeytin Yağı, ince kıyılmış ceviz ve tahin 
eklenerek karıştırıp sos tabağın alınır.
4-YEşİL SOS: Tüm malzemeler zırh 
yardımıyla püre haline gelene kadar 
ince kıyılır. Antep fıstığı tozu, limon, 
zeytinyağı, tuz ve bal eklenip karıştırılır. 
Sos tabağına alınır. Pişirilmiş etler ve 
hazırlanmış soslar sunum tabağına alı-
nır. Ek olarak sunum tabağını süslemek 
tamamen hayal dünyanıza ve damak 
zevkinize kalmış. Ben sunumda soğan 
salatası, maydanoz, yeşil nane, çeri do-
mates ve nar taneleri kullandım. Tabağa 
bakınca, sarı rengi arıyor gözlerim. Yağ-
lı karanın bir sırasına eritilmiş cheddar 
peyniri gezdirmek fena olmaz sanırım. 
Afiyet olsun.
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Bir Arayışın Hikâyesi
Ecz. Ömer Kurtoğlu

İnsanoğlu, Heidegger’in ifade ettiği gibi dünyaya fırla-
tılmışlığından (atılmışlığından)  bu yana   -salt akılla, 
metafizikle yada ezoterik öğretilerle- kiminin aramaktan 
hiç bezmediği kiminin de hiç eksikliğini bile hissetmediği 
bir hakikat arayışı hep var olagelmiştir. İşte bu arayışa 
örnek yaşamlardan birisi de G.İ.Gurdjieff’in ki, kimi için 
aranması  insanın içsel varoluşunu inşası sırasında… 
1979 İngiltere yapımı film, G.İ.Gurdjieff’in otobiyografik 
eseri “Meetings With Remarkable Men”nin sinema uyar-
lamasıdır. Kendisi de oldukça sıra dışı bir insan olan 
G.İ.Gurdjieff’in kendisi gibi enteresan kişiliklere sahip 
arkadaşları ve hakikat arayışı serüveni sırasında ülke 
ülke  gezerken  karşılaştığı -kendisinin ifadesiyle ola-
ğanüstü- insanları anlatıyor Gurdjieff. Film hayatının ilk 
dönemlerine odaklanırken kitap da bütün yaşamıyla ilgili 
daha ayrıntılı bilgiler bulunmakta.
Film, Gurdjieff ve babasının dağda yapılan bir yarışmaya 
gittikleri sahne ile başlıyor. 20 yılda bir yapılan bu yarış-
mada âşıklar ezgilerini icra eder. Ancak kazanmak öyle 
kolay değildir. İcra edilen eserin dağları titretecek fre-

kansta bir ses çıkarması gerekir. Âşıklar sanatlarını icra 
ederler ve nihayetinde ney çalan âşıklardan biri ezgisini 
dağdan yankılatır. Fiziksel olarak sesin dağdan kolayca 
yankılanacağını düşünebiliriz. Fakat burada dağdan ka-
sıt, Neşet ustanın da dediği gibi yağmur yağmur boran 
olan gönül dağıdır. Bazen bir gönlü titretmek içi değil mi-
dir sarf edilen her söz, her şarkı, her şiir…

S inema

Meetings With Remarkable Men, Peter Brook, 1979.
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       İşte bu noktada başlar kahra-
manımızın arayışı ve sorgulayışı. 
Babası da yaşadığı coğrafyada ta-
nınan bir âşıktır. Şöyle sorar baba-
sına: 
-Bir âşık çalmayı nereden öğrenir?
-Babasından
-Peki. O nereden öğrenmiştir?
-O da babasından. Geriye doğru 
böylece gider.
-Ne kadar geriye?
-Tanrı’ya kadar.
       Kim bilir belki de Tanrı insana ru-
hundan üflerken bir parça da sanat 
yaratma yetisi vermiştir.  Film böyle-
ce gizemlerle, sembolizmle işlenmiş 
sekanslarla devam ediyor. Ta ki kah-
ramanımızın uzun süre aramakta 
olduğu kadim bir öğretinin manas-
tırına varana dek. Bu manastırda 
da sembolik anlatı devam ediyor.  
Manastırda farklı ekollerin icra ettiği 
egzersizleri, semah edenleri ve bir 
de zikir sahnesi izliyoruz. Zikir sah-
nesi izleyene saçma, anlamsız ve 
hatta yapılan hareketler komik bile 
gelebilir. Ama Gurdjieff gibi bizde 
görünenin ardındaki hakikati anla-
ma gayesiyle bakarsak farklı anlam-
lar çıkarabiliriz. Zikir edenlerin dokuz 
kişi olduğuna, merkeze ve hareket-
lerin nefsin hallerine işaret ettiğine 
değinmekte fayda var. 

Dücane Cündioğlu’nun bu sahneye 
istinaden kaleme aldığı yazısıyla 
son verirken izleyeceklere iyi seyir-
ler…

Öncelikle ve daima felsefe. Son-
ra sanat. Ama hüzünle... ışığın ve 
renklerin dünyasından hareketle.... 
duyuların ve duyguların...
Ne ki eninde sonunda kavramlara... 
kuram’a... akl’ın o sevimsiz melekû-
tuna...
Toplanmak için dağılacağız. Yaklaş-
mak için uzaklaşacağız.
İzini bulamayacağımızı bildiğimiz o 
sevgilinin uğruna... Kim bilir belki de 
bulmayı istemediğimiz, hani o karşı-
laşmaktan, hatta gözlerine bakmak-
tan bile çekindiğimiz ahu’nun...

Neşe yasaklanmış bize!
İsteksizce tavaf edeceğiz 
bu yüzden etrafında. Ka-
nayan yüreğimizle.
Sadece nefesini duymak 
için.
İnsanın nefesini.
Duyarsak ayaklarının dibi-
ne düşeceğiz. Hâlsizce.
Secde edeceğiz.
İnsana.
Bağışlanma hakkımızı kul-
lanmaktan vazgeçeceğiz.

Ölüm orucu tutuyoruz diyeceğiz ba-
kan gözlerinin nûr-ı siyahına bakma-
yı bile beceremeyen gözlerimizle...
Burak’ın üstünden inecek ve vuslatı 
reddedeceğiz.
Şiddetle.
Firaktan haz mı alınır? Rahm etme-
din, aldırdın.
Bizi hicrana sen müptelâ eyledin ey 
sevgili,
Ünsiyete hasretiz,
diyeceğiz.
İnsana.
Naz edeceğiz bu sefer inad edece-
ğiz.
Duymazlıktan geleceğiz cebrinin 
sesini.
Ayağının dibinden kalkmayacağız.
Eşikteyken uykuya dalacağız.
Dersleri uykudayken yapacağız.
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BİRİNCİ GEÇ GECE
I

zarfsızdı tüm sözcükler ve söylenmeyi umuyorlardı

sen kanatsız gülüyordun

tırnakların dahi güzeldi

nesnelerin ruhuydu ışık

betona sızan rutubette bir su perisi 

bir o biliyordu oysa bir de sen

gizleyemiyor güzelliğini hiçbir karanlık

II
adından sonraki sokak yüzüne çıkıyordu

harflerden en ünlüsünü saklıyordu dilin

en kıvrımlı saatlerindeydik zamanın 

ve en çok bir kelebek ölüsüne ağlardın

sen ağlarsan en olmadık biçimde 

yüzüne çıkıyordu adından sonraki sokak

ve işte ben tam orada kayboluyordum

bir ben biliyordum oysa bir de sen

nasıl geçilir bir geç geceden

Ecz. Orhan ALİCİ 



Hastalığın bulaşma yolları nelerdir? 
Hastalığın solunum yolu ile bulaştığı düşünülmektedir. Öksü-
rük, hapşırık vb. esnasında çevreye saçılan virüs içerensolu-
num salgısı damlacıkları; diğer kişilerin mukozalarına temas 
ederek bu kişilerin hastalanmasına neden olur. Bugüne dek 
edinilen bilgilere göre 2019nCoV; insanlar, gıdalar ve hayvan-
lar yoluyla bulaşmaktadır. 

Hastalığın belirtileri nelerdir?
• Yüksek ateş
• Nefes darlığı
• Kuru öksürük hastalığın başlangıç belirtileridir.

* Özellikle yaş almış hastalarda ve altta yatan birbaşka has-
talığı onallarda enfeksiyon daha ağır seyredebilmektedir. 

UNUTMAYIN:
HASTALIKTA SAĞLIKTA,
ECZACINIZ YANINIZDA....

Hastalığa karşı hangi önlemler alınabilir?
Tüm hastalıklara karşı kendimizi korumamız önemlidir. Coro-
novirüs de kendimizi korumak için çaba sarf etmemiz gereken 
hastalıklardan bir tanesidir. Tüm hastalık risklerinde olduğu 
gibi panige kapılmadan, temel korunma gerekliliklerini yerine 
getirmeliyiz. Şu ana kadar Dünya Sağlık Örgütü ve benzer sağlık 
kuruluşları tarafından virüsten korunmak için yapılan öneriler 
şunlardır:

- Hâlihazırda aşısı bulunmadığı için en etkili yöntem hasta kişilerle 
temastan kaçınmaktır. 
- Eller sabun, su, alkol bazlı temizleyicilerle sık sık dezenfekte edil-
melidir. 
- Temiz olmayan eller ile göz ağız, burun vb. teması yapılmamalıdır. 
- Öksürme / hapşırma sırasında ağız ve burun kapatılmalıdır. 
- Et ve yumurta gibi gibi hayvansal gıdalar iyice pişirilerek tüketilme-
lidir. 
- Kalabalık ortamlarda maske takılmalıdır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirmek için önlemler alınmalı, dengeli 
beslenmeye özen gösterilmelidir.
- Grip belirtisi gösteren kişilerle temastan kaçınılmalıdır. 
- Çiftlik hayvanları ya da vahşi hayvanlarla korunmasız temastan ka-
çınılmalıdır.
- Hastalığın belirtileri görüldüğünde önemsemezlik etmeden bir sağ-
lık kuruluşuna başvurulmalıdır. 

Coronavirüs nedir ? 
Deve, kedi, yarasa gibi bazı hayvanlarda tespit edi-
lebilen; hayvandan insana, insandan insana bulaşa-
bilen, insanlar arasında da hastalık yapabilen geniş 
bir virüs ailesidir. Bilinen türleri arasında MERS-
CoV, SARS-CoV ve son olarak Çin’in Wuhan kentin-
de ortaya çıkan 2018-nCoV sayılabilir.

Yeni Coronavirüs (2019-nCov) 
nasıl ortaya çıktı?
İlk defa gündeme gelmesi, 2019 yılının Aralık ayın-
da olmuştur. Çin’in Wuhan kentinde bulunan, deniz 
ürünleri ve canlı hayvan satan bir markette çalışan 
4 kişi ve aynı dönemde marketi ziyaret eden pek çok 
kişide akciğer infeksiyonu tespit edilmiştir. 7 Ocak 
2020 tarihinde ise hastalığa neden olan virüsün Co-
ronavirüs ailesinden olduğu anlaşılmış ve virüse 
Yeni Coronavirüs 2019 (2019-nCoV) adı verilmiştir. 
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