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Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 
Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında imzalanan 
“Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki 
Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi 
Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” 
1 Şubat 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere yürürlüğe girmişti. Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında devam 
eden ek protokol görüşmeleri ise tamamlandı 
ve 19 Eylül’de ek protokol imzalandı. 

Ek protokolle, Sosyal Güvenlik Kurumu 
kapsamında olan vatandaşların sözleşmeli 
eczanelerden ilaç temin etmelerinin 
koşulları belirlendi ve birçok konuda mevcut 
uygulamadaki maddeler revize edilerek, olumlu 
sonuçlar doğuracak yeni düzenlemeler yapıldı. 
Bu düzenlemelerden en önemlisi reçete başına 
hizmet bedeli uygulamasının kapsamının 
genişletilmesi oldu. Buna göre reçete başına 
hizmet bedeli tutarı kuruma %0 ıskonto yapan 
satış hâsılatı 700 bin TL’ye kadar olan eczaneler 
için her reçete başına 75 kuruşa çıkarıldı. 

Öte yandan daha önce e-reçete sahiplerinden, 
ilaçları eczaneden alırken sadece TC kimlik 
numaraları istenmekte ve bu nedenle çeşitli 
sıkıntılar yaşanmaktayken ek protokol 
sonrasında Medula aile sıra numarası ve cilt 
numarası gibi diğer ek doğrulama bilgilerinin 
de istenecek olmasıyla usulsüzlüklerin 
önlenmesinin ve hizmet kalitesinin artmasının 
önü açıldı. Ayrıca ek protokol sonrası yurt dışı 
sigortalılar artık TC kimlik numarası ile Medula 
Sistemi’ne girilebilecek ve böylece sorunsuz 
olarak ilaçlarına ulaşabileceklerdir. Bu da 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerini ortadan 
kaldırması açısından çok önemlidir.

Protokolün dikkat çekici bir diğer özelliği de 
halkımızın piyasada bulunmayan ilaçlar 
nedeniyle fiyat farkı ödemek zorunda kalmasını 
engelleyecek önlemler içermesidir. Tüm bu 
yönleriyle, imzalanan ek protokolün eczacılık 
sektörüne ve en nihayetinde halkımıza fayda 
sağlamasını ümit ediyoruz.

Son yıllarda sektör olarak büyük mücadele 
verdiğimiz, gıda takviyesi ürünlerin yanıltıcı 
şekilde “mucize ilaç” gibi ifadelerle lanse 
edildiği yayınların öne geçilmesi konusunda, 
ilgili tüm kurumların Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu’nun (RTÜK) ev sahipliğinde bir araya 
gelerek alınacak tedbirleri değerlendirmesi de 
memnuniyet verici bir gelişmedir. Bu gibi fikir 
alışverişlerinin ve ortak çalışmaların artması ve 
mevzuatlar çerçevesinde acil olarak işbirliklerine 
gidilerek, gerekirse yasa değişikliği de yapılarak 
sorunların çözülmesi gerekmektedir.

Son olarak Türk Eczacıları Birliği’ne bağlı 
Bölge Eczacı Odaları’nın Türkiye genelinde 
gerçekleşen Genel Kurulları sonrasında 
görevlerine devam eden ve yeni seçilen 
eczacı arkadaşlarımıza başarılar diliyor; yeni 
yönetimlerde görev almayan tüm eczacı 
arkadaşlarımızı da hizmet süreleri boyunca 
yaptıkları özverili çalışmaları nedeniyle tebrik 
ediyorum.

Sonay Gürgen 
Selçuk ve As Ecza Depoları
Genel Müdürü

Merhabalar,
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Selçuk Ecza’ya Mobil Teknoloji 
Özel Ödülü

Fortune 500 Türkiye Gala Gecesi 11 Eylül 2013 
Çarşamba günü, Türk iş dünyasının önde gelen 
temsilcilerinin katılımı ile Shangri-la Bosphorus 
İstanbul’da Turkcell’in ana sponsorluğunda 
gerçekleşti. Gecede, net satışlarına göre 
Türkiye’nin en büyük şirketlerini sıralayan 
Fortune 500 listesinde ilk üç sırada yer alan 
ve performanslarıyla dikkat çeken kuruluşların 
yöneticilerine ödül takdim edildi.

Fortune 500 listesinde ilk üç sırada yer alan 
şirketler olarak; Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 
(TÜPRAŞ), OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve Türkiye 
Elektrik Dağıtım A.Ş. yöneticileri ödüle layık 
görüldü. Fortune 500 listesinde 25. sırada yer 
alan Selçuk Ecza Deposu’na ise gecenin ana 
sponsoru olan Turkcell tarafından Mobil Teknoloji 
Özel Ödülü verildi. Ödülü, Selçuk Ecza Deposu 
adına, Selçuk ve As Ecza Depoları Genel 
Müdürü Sonay Gürgen aldı.

Gecede, “Sırasını En Fazla Yükselten Şirketler” 
kategorisinde Dumankaya İnşaat San. ve 
Tic. A.Ş., “Kârını En Fazla Arttıran Şirketler” 
kategorisinde İhlas Holding A.Ş., “En Yüksek 
Kâr Açıklayan Şirketler” kategorisinde Türk 
Telekomünikasyon A.Ş., “Satışlarını En Çok 
Arttıran Şirketler” kategorisinde İÇDAŞ Elektrik 
Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. ve “En Fazla 
İhracat Yapan Şirketler” kategorisinde Türk Hava 
Yolları A.O. ödül verilen diğer kuruluşlar oldu.

Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni 
Ali Ağaoğlu, Türk iş dünyasının liderlerinin 
buluştuğu ve Fortune dergisinin analiz yapısını 
iş dünyası ile paylaştığı bir ekonomi platformu 
yaratma düşüncesiyle yola çıktıklarını belirtti. 
Ağaoğlu; “Fortune 500, Türkiye’de ilk kez şirket 
isimlerinin saklanmadığı, tüm finansal verilerin 
eksiksiz olduğu, bilimsel ölçülerle hazırlanan, 
şeffaf ve objektif bir şirket sıralamasıdır. Fortune 
500 Türkiye, 3 binin üzerinde şirketle tek tek 
görüşülerek elde edilen bilanço ve gelir tabloları 
üzerinden doğru ve sağlıklı analizlere dayanan bir 
araştırmadır” dedi.

Gecenin odak noktalarından biri de “Parasal 
daralma sürecinde, sürdürülebilir kârlı büyüme 
nasıl sağlanır?” konulu panel oldu. Fortune 
Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali Ağaoğlu 
moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Asaf Savaş Akat, Türk Hava Yolları A.O. Genel 
Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, Turkcell İletişim 
Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Süreyya Ciliv ve 
Değer Kazandırma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Burhan Karaçam konuşmacı olarak yer aldı.



/ 5

Selçuk Ecza Deposu 
KONEXPO’daydı 

Konyalı Sanayici 
ve İş Adamları 
Derneği (KONSİAD) 
tarafından ikincisi 
gerçekleştirilen 
“KONEXPO 2013 
Sanayi ve Kültür 
Etkinlikleri” bir 
ilki başararak 
ülkemizin tarihi 
başkentlerini 
12 Eylül-15 
Eylül tarihleri 
arasında 

İstanbul Feshane 
Uluslararası Fuar, Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde bir araya getirdi.

Belediye başkanları, kaymakamlar, federasyon 
ve dernek başkanlarının hazır bulunduğu 
organizasyonda başta Dışişleri Bakanı Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu olmak üzere birçok bakan, 
milletvekili ve siyasi parti genel başkanı yer aldı. 

KONEXPO 2. Sanayi ve Kültür Etkinlikleri’ne 
Selçuk Ecza Deposu da stant açarak iştirak 
etti. Selçuk Ecza Deposu yöneticileri Feshane 

II. Mahmut Salonu’ndaki stantta KONSİAD 
üyelerini, Konyalıları, Edirnelileri, Karamanlıları ve 
İstanbulluları ağırladı. Çeşitli ikramların yapıldığı 
standı ziyaret eden misafirler, Selçuk Ecza 
Deposu yetkilileriyle sohbet etti.

Feshane buluşmasında Konya, Karaman, 
Edirne, İstanbul illerinin kültürleri ve sanatları 
tanıtıldı. Etkinlikte açılan stantları yüz binlerce 
vatandaş ziyaret etti. Konya’nın etli ekmeği, 
yöresel etli pilavı, Edirne’nin peyniri, balı, 
süs eşyaları ve yöresel birçok tadın yer 
aldığı stantlarda her ilçe kendine has kültürel 
etkinliklerini ve oyunlarını sergiledi.
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Mimaride mükemmelliği paylaşmak adına 
düzenlenen ve en etkin mesleki zirveler 
arasında yer alan Dünya Mimarlık Festivali - 
WAF, bu yıl Singapur’da gerçekleşti. WAF, 
yine başarılı mimarların önemli projelerini bir 
araya getirdi. Festivalin yarışma bölümünde, 
Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından hazırlanan 
Selçuk Ecza Deposu Yeni Hizmet Binası 
projesi, Ofis Kategorisi’nde birincilik ödülüne 
layık görüldü.

2-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen, dünya 
çapında mimarların projelerini akademik bir 
düzende sunduğu ve tartıştığı WAF öncesinde 
açıklanan finalistler, projelerini Singapur’da 
yaptıkları sunumlarla jüri üyelerine ve mimar 
meslektaşlarına anlattı. 

Türkiye’de gerçekleşen 
mimarlık üretiminin 
uluslararası 
değerde olduğunun 
kanıtlanması 
sürecinde, WAF bu yıl 
da Singapur’da dünya 
mimarlarına, öğrencilere ve 
ortak disiplinlerden profesyonellere 
değerli bir buluşma, paylaşma ve gelişme 
ortamı sundu.

2010 yılından bu yana WAF’a jüri üyesi 
olarak davet edilen Murat Tabanlıoğlu, bu yıl 
konuşmacılar arasında yer aldı. Dünyanın en 
saygın mesleki zirveleri arasında gösterilen 
WAF’a Türkiye’den her yıl daha fazla projenin 
katıldığını belirten Murat Tabanlıoğlu, Türk 
mimarların başarıyla temsil edildiği WAF’ın, 
özgün projelerin uluslararası gündemde yer 
almasını sağladığını ifade etti. 

Önümüzdeki dönem Aga Khan ödülleri 
değerlendirmesine master jüri olarak katılacak 
olan Murat Tabanlıoğlu, halen AIA (ABD 
Mimarlar Odası) jüriliği gibi çeşitli uluslararası 
platformlarda hakemlik yapıyor.

Selçuk Ecza Deposu Yeni Hizmet Binası Projesi Dünya Mimarlık 
Festivali’nde Birincilik Ödülü Kazandı



/ 7

SGK ile TEB Arasında Ek 
Protokol İmzalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) arasında sürdürülen ek protokol 
görüşmeleri tamamlandı. 2013/1 Ek Protokol Metni, 
19 Eylül 2013 tarihinde SGK Başkanı Yadigar 
Gökalp İlhan ve TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak 
tarafından imzalandı. 

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, SGK 
kapsamında olan vatandaşların sözleşmeli 
eczanelerden ilaç temin etmelerinin koşullarının 
belirlendiği ek protokolün vatandaşlara önemli 
avantajlar sağladığını belirtti. Çolak, birçok konuda 
mevcut uygulamadaki maddelerin revize edildiğini 
ve yenilikler getirildiğini söyledi. 

İmzalanan protokolde revize edilen maddelere 
göre reçete başına hizmet bedeli tutarı Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na %0 ıskonto yapan eczacılar için 

SGK Başkanı 
Yadigar Gökalp 
İlhan, TEB Başkanı 
Ecz. Erdoğan 
Çolak 

(satış hâsılatı 700 bin TL’ye kadar olan eczaneler 
için) her reçete başına 75 kuruşa çıkarıldı. Diğer 
kademelerde ıskonto yapan eczaneler için bir 
değişiklik olmayıp, reçete başına 25 kuruş hizmet 
bedeli aynen devam edecek.

2013/1 Ek Protokol’ün (4), (7) ve (11) numaralı 
maddelerinin MEDULA Provizyon Sistemi’nde 
yapılacak çalışmalar ve entegrasyon sonrası, diğer 
maddelerin ise 1 Kasım 2013 tarihinde yürürlüğe 
gireceği belirtildi.

Keymen’den LÖSEV’e Destek  

Keymen İlaç 40. kuruluş yılı çalışmaları 
kapsamında, lösemili ve kan hastası çocukların, 
sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü 
ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olan LÖSEV 
ile işbirliği yaptı. Bu çerçevede, tedavi gören 
çocuklar ve anneleri tarafından LÖSEV çatısı 
altında üretilen hediyelik eşyaları alıp tanıtım 
faaliyetlerinde kullanarak çocuklara ve ailelerine 
destek oldu. 

Keymen İlaç projeyle bir yandan tedavi gören 
çocuklara ve ailelerine diğer yandan da LÖSEV 
çalışanlarına yürüttükleri çalışmalarda katkı 
sağlamayı amaçlıyor. Keymen İlaç Genel Müdürü 
Dr. O. Mutlu Topal, LÖSEV’e verdikleri destekten 
dolayı duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi; 

“Lösemili çocukların ve ailelerinin her zaman 
yanında olan, sıkıntılarını topluma aktaran ve 
bu vesileyle toplumu bilinçlendiren LÖSEV son 
derece kutsal bir görevi yerine getiriyor. Biz de 
Keymen İlaç olarak, onlara elimizden geldiğince 
yardım etmek istedik. Bu destekle çocuklarımızın 
yanında olmaktan dolayı mutluluk ve gurur 
duyuyoruz.”

İlko İlaç Büyümeye Devam 
Ediyor  

İlko İlaç, tıbbi tanıtım ve satış temsilcisi ekibini 
genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda 
çalışmalarına devam eden İlko İlaç, 31 Ağustos-
4 Eylül 2013 tarihleri arasında Afyon’da 
düzenlediği “Tıbbi Tanıtım ve Satış Temsilcisi 
Eğitimi” sonunda, yeni tıbbi tanıtım ve satış 
temsilcilerini bünyesine kattı.
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Şanlıurfa Eczacı Odası Yeni 
Binasına Taşındı

27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Nejdet Bayık, Fuar Caddesi, Demirkol 
İşhanı, Emek Sineması karşısında bulunan eski 
binalarından ayrılarak Recep Tayyip Erdoğan 
Bulvarı, Karayolları Şube Şefliği karşısına 
taşındıklarını açıkladı. Kamu menfaati, halka ve 
eczacıya hizmetin birinci öncelikleri olduğunu 
anlatan Nejdet Bayık; “Bu binamız inşallah on 
yıllarca hem meslektaşlarımıza hem de halkımıza 
hizmet edecektir. Tüm meslektaşlarımıza ve 
halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” 
şeklinde konuştu. Bayık, yeni binanın alt katını 

yaklaşık 200 kişilik toplantı salonu, birinci katını 
hizmet ve danışma katı, ikinci katını komisyonlar 
katı, üçüncü katını ise yönetim katı olarak 
tasarladıklarını sözlerine ekledi. 

Abbott Sektör Lideri Oldu

Abbott, 2013 Dow Jones Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde (DJSI) “Sektör Lideri” oldu. DJSI 
liderleri, 800’ü gelişmekte olan ülkelerde 
olmak üzere dünya çapındaki en büyük 3 bin 
şirket arasından seçiliyor. Abbott bu yıl üst 

üste dokuzuncu kez hem Dow Jones Dünya 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde hem de Kuzey 
Amerika Endeksi’nde yer aldı. Abbott genel sektör 
lideri olmanın yanında, faaliyet gösterdiği Tıbbi 
Cihazlar ve Sağlık Sektörü Ürünleri kategorisinde 
de birinci seçildi.  

“Şirketimiz hayatları iyileştirmek için kuruldu ve 
biz de 125 yıldır bu amaç doğrultusunda hareket 
ediyoruz” diyen Abbott CEO’su Miles D. White 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Abbott olarak dünyada 
sağlık ihtiyaçlarının giderek arttığının ve bu 
ihtiyaçlardan yeni fırsatlar doğduğunun farkındayız. 
Bu fırsatların getirdiği sorumlulukların da aynı 
derecede bilincindeyiz. Şirketimize güvenen 
insanlara hizmet verirken bu sorumluluklarımızı 
yerine getirmek, temel amacımız olmaya devam 
edecektir.”

Boehringer Ingelheim Hayvan 
Sağlığı Büyümeyi Sürdürüyor   

Boehringer Ingelheim, Taizhou China Medical 
City ortaklığında hayvan sağlığı alanında üretim 
gerçekleştirecek tesisin temellerini attı. Temel 
atma töreni Taizhou’da China Medicine İleri 
Teknoloji Geliştirme Alanı’nda düzenlendi. 

58 milyon Euro değerindeki yatırımla hayata 
geçirilen tesis, veteriner aşıları üretiminde Asya’da 
bir lider olacak. Tesisin, Haziran 2015’te bitirilmesi 
bekleniyor. 

Boehringer Ingelheim Yönetim Kurulu üyesi Dr. 
Joachim Hasenmaier konuyla ilgili açıklamasında 

şunları söyledi; “Çin, dünyadaki en önemli 
hayvan sağlığı pazarlarından birisine sahip. Bu 
projeyle, Çin’de aşı alanında tüm değer zincirini 
temin ettiğimize dair sözümüzü yerine getiriyoruz. 
Taizhou China Medical City ise son derece nitelikli 
çalışanlarıyla Boehringer Ingelheim için ideal bir 
ortak olarak kendini kanıtlıyor…” 

Hayvan sağlığı sektöründe yaklaşık 60 yıldır hizmet 
veren Boehringer Ingelheim, 2012’de hayvan 
sağlığı alanında Çin’deki uluslararası ilaç şirketleri 
arasında ilk üçte yer aldı. 

Bu ortaklıkla, Boehringer Ingelheim hayvan sağlığı 
alanındaki ileri teknolojisini Çin’e tanıtmayı ve 
ülkedeki hayvan sağlığı sektörünün gelişmesini 
hızlandırmayı amaçlıyor.



/ 9

30 Eylül 2013 tarihinde vefat eden İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli 
öğretim üyesi Prof. Dr. H. Alaeddin Akçasu’yu 
saygıyla anıyoruz…

Prof. Dr. H. Alaeddin Akçasu 1921 yılında 
Kuşadası’nda doğdu. Küçük yaşlardan itibaren 
tıbba ilgi duyan Akçasu’nun bu ilgisi, onun ileride 
farmakoloji dalında dünya çapında bir bilim insanı 
olmasına yol açtı. 

İlkokul ve ortaokulu bitirdikten sonra İzmir Erkek 
Lisesi’ne, sonra da Atatürk Lisesi’ne devam 
eden Alaeddin Akçasu, burada 3 yıl geceli 
okuduktan sonra olgunluk ve bitirme imtihanlarını 
vererek mezun oldu. Mezun olduktan sonra 
İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi. Akçasu İstanbul 
Tıp Fakültesi’ni tercih edişini kendi sözleriyle 
şöyle anlatır: “Ailemde benden başka doktor 
yoktur. Ben küçüklükten beri Aydın’da hekimlerin 
insanlara yapmış olduğu hizmeti çok yakından 
izlediğim için bu mesleği seçtim. Küçükken 
birkaç kere zatürree olmuştum. Belki bundan 
dolayı ilkokuldan beri kendimi hekim olmak üzere 
yetiştirdim. Benim aklımda ne mühendis, ne 
hukukçu olmak vardı. Başka tıp fakültelerini de 
bilmem. İlgilenmediğim için onları düşünmedim 
bile. Onun için hiçbir tereddüt göstermeden 
İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdim…”  

Prof. Dr. H. Alaeddin Akçasu tıp fakültesini 6 
yılda, tüm derslerinden tam not alarak, birincilikle 
bitirdi. Ardından, arkadaşlarının ricası üzerine 
Koçarlı’da 2-3 ay muayene hekimliği yaptı. 1944 
yılı Kasım ayında askerlik görevini yapmak için 
Ankara Gülhane’ye geldi, burada 5 ay kaldıktan 
sonra kıtaya, Çanakkale müstahkem mevkiine 
gitti ve 1 yıl Çanakkale Müstahkem Mevkii 5. 
Şube Müdür Vekilliği yaptı. 

Alaeddin Akçasu askerliğini bitirdikten sonra 
İstanbul’a gelerek Tedavi Kliniği’nde asistan 
oldu. İhtisasını 1950’de bitirdikten sonra İskoçya 
Dundee’ye gitti. Akçasu burada “Trakea” kasları 
üzerinde çalışmaya başladı ve mevcut metodu 
değiştirerek çok daha hassas bir Trakea modeli 
yaptı. Bu metot dünyada Akçasu Metodu olarak 
uzun süre refere edildi. Klasikleşen ve literatürde 
Trakea Preparatı diye geçen bu preparat, 
Alaeddin Akçasu’ya aittir. Alaeddin Akçasu 1953 
yılında doçentlik imtihanına girdi ve ilk seferde 
başarılı oldu. Doçent olarak Tedavi Kliniği’nde, 
özellikle de farmakolojide ders vermeye ve 

araştırma yapmaya devam etti. 1958’de 
Amerika’ya giden Akçasu önce Chicago’da 
Visiting Scientist, ardından Visiting Professor oldu 
ve 4 yıl süreyle özellikle veratrum alkaloidlerinin 
perifer sinirlerine etki tarzı konusunda çalışmalar 
yaptı. 1967 yılında Türkiye’ye dönen Akçasu 
1962’de kurulan Milli Savunma Bakanlığı İlmi 
İstişare Kurulu’na seçildi ve 1974 yılına kadar 
üyeliği devam etti. 1968’de International Brain 
Research Organization tarafından Ortadoğu’da 
seminerler yapmak üzere görevlendirildi. Tahran, 
Türkiye ve Şiraz’da üç başarılı seminer tertip etti. 
1972 yılında ABD’de, 21 ülkeden bilim insanları 
ile birlikte uyuşturucu maddelerle mücadele 
sistemleri üzerine çalıştı. 1974 yılında TÜBİTAK 
Bilim Ödülü’ne layık görüldü. 

1967 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin Farmakoloji ve Tedavi Kürsüsü 
öğretim üyeliği görevini sürdüren Prof. Dr. 
H. Alaeddin Akçasu 1967’de Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Farmakoloji Kürsüsü kurucusu 
ve başkanı olarak görev yaptı. 1988 yılında 
Cerrahpaşa’dan yaş haddinden emekli olan 
Alaeddin Akçasu, binlerce hekim ve yüzlerce 
farmakoloji uzmanı yetiştirdi. Çok sayıda bilim 
ödülü alan Akçasu, Türkiye Bilimler Akademisi 
şeref üyeliğine seçildi. Ülkemizin en önemli 
farmakoloji duayeni olan Akçasu özellikle 
uyuşturucu madde farmakolojisi üzerinde 
çalıştı ve yayınlar yaptı. Prof. Dr. H. Alaeddin 
Akçasu’nun en önemli yapıtları arasında S. 
Tavat, R. Garan, S. Artunkal ile birlikte yazdığı 
“Farmakoloji ve Tedavide Tatbikatları” ve 
“Farmakoloji ve Tedavi” adlı kitaplar sayılabilir. 

Değerli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, 
sevenlerine ve bilim camiasına başsağlığı dileriz.

Prof. Dr. H. Alaeddin Akçasu
1929 - 2013
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“Önce İnsan 
Sevgisi”

rakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
2013 yılı itibarıyla ilk öğrencilerini 
kabul etti. Dekan Vekili Sayın Prof. 

Dr. Suat Canbaz ile fakültedeki son durumu 
ve yapılan çalışmaları değerlendirdik.

DENGE: Trakya Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin kuruluşunu anlatır mısınız? 
SUAT CANBAZ: Trakya Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi, 26 Ağustos 2011 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararıyla resmen kurulmuştur. Henüz 
iki yıllık, çok yeni bir fakülteyiz. Fakültemizin 

ECZACIL ECZACILIK FAKÜLTESİ

kuruluşunda, Prof. Dr. Beyhan Karamanlıoğlu, 
kurucu dekan vekili olarak 8 ay görev yapmıştır. 
Takiben bu görev bana tevdi edilmiştir. 

D.: Fakültenin bugünkü durumu hakkında 
bizleri bilgilendirir misiniz?
S.C.: Fakültemiz çok yeni kurulmasına rağmen, 
gereken hazırlıklar hızla tamamlanmıştır. 2013 
yılı ÖSYM sınavıyla 41 öğrencimiz fakültemizi 
kazanarak yerleştirilmişler ve tamamı kayıtlarını 
yaptırmıştır. 23 Eylül 2013 tarihinde de 
birinci sınıfa başlayacak 41 eczacı adayı 
öğrencimizle lisans eğitimine başlayacağız. 
Şu an için eğitim binamız bulunmadığından, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi ile aynı binayı ve 
derslikleri kullanacağız. En kısa zamanda projesi 
hazırlanmış ve inşaat alanı belirlenmiş olan kendi 
binamıza yerleşmeyi planlamaktayız.

Prof. Dr. 
Suat Canbaz

10 /
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Fakültemiz bünyesinde 3 bölüm ve 10 
anabilim dalının kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 
Yasal prosedürleri devam eden 2 öğretim 
üyesinin de aramıza katılımıyla tüm anabilim 
dallarında öğretim üyelerimiz tamamlanmış 
olacaktır. Fakültemiz, laboratuvar olarak da 
eksiklerini hızla tamamlamaktadır. Şu an için 
eksik laboratuvarlarımızı, Tıp Fakültesi ve Fen 
Fakültesi laboratuvarlarını ve üniversitemizin 
Merkezi Araştırma Laboratuvarı olanaklarını 
kullanarak gidermekteyiz. 

D.: Siz göreve ne zaman başladınız?
S.C.: 9 Ağustos 2012 tarihinde rektörümüz 
Prof. Dr. Yener Yörük’ün önerisi üzerine YÖK 
tarafından Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dekan Vekili olarak görevlendirildim.

D.: Göreve geldikten sonra neler yaptınız?
S.C.: Bir yıldır dekanlık görevini vekaleten 
yürütmekteyim. Bu dönemde anabilim 
dallarımızdaki öğretim üyesi açığını büyük 
oranda giderdik. Rektörümüz Prof. Dr. 
Yener Yörük himayelerinde akademik kadro 
yapılaşmasını tamamladık. Lisans düzeyinde 
eğitim-öğretim programımızı hazırlayarak, önce 
Trakya Üniversitesi Senatosu’nda, takiben YÖK 
Genel Kurulu’nda kabul edilmesini sağladık. 

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için 41 adet 
lisans düzeyinde eczacılık öğrencisinin kaydını 
yaptık. Ayrıca, kalıcı binamızın inşası için 
üniversitemizin Balkan Yerleşkesi’nde uygun 
arazi tahsisi yapıldı. Derslikler, idari bölüm, 
laboratuvarlar, anabilim dalları ve sosyal alanlar 
olarak planlanan yeni bina projemiz için merkezi 
bütçeden ödenek talebinde bulunduk. 

Bunlar dışında, çeşitli laboratuvarlarımızda 
kullanılmak üzere, birçok cihaz ve donanım 
gereksinimimiz için çeşitli bilimsel araştırma 
projeleri hazırladık. Trakya Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Destekleme Fonu’ndan aldığımız 
finans desteği ile bu cihaz ve donanımları 
tedarik etme noktasındayız. 

D.: Fakültenizin eczacılık sektöründeki vizyonu 
ve misyonu nelerdir?
S.C.: Misyonumuz, eczacılık mesleği başta 
olmak üzere, sağlık sektörünün diğer tüm 
çalışma alanlarını içine alan bir anlayışla, 
Türkiye’de önde gelen, yüksek bilgi ve üstün 
hizmet anlayışına sahip bir eczacılık fakültesi 
olmaktır. Akademik birikimlerimizin mesleki 
tecrübeleri ile Türkiye’deki tüm eczacılık 
fakülteleri, ulusal ve uluslararası bilim çevreleri 

ve sağlık meslek yetkilileri ile işbirliği içinde, 
Avrupa Birliği normlarını esas alan, eczacılık 
mesleğini en ileri seviyeye taşıyabilecek 
eczacılar yetiştiren akademik bir kurum olmaya 
çalışacağız.

Vizyonumuz, bilimsel ve etik ilkelerden asla 
ödün vermeyen, insan onuruna saygılı, güvenilir 
ve kaliteli hizmet sunan, saygınlığı en yüksek 
seviyede tutan eczacılık sektörü çizgisine katkı 
sağlamaktır. Yetiştireceğimiz her bir eczacının 
misyonumuzda da ifade edilen temelleri 
benimsemesi için laboratuvar pratikleri ve 
stajlarla birlikte uygulamalı bir eğitim vermeyi 
hedefliyoruz.

D.: Dersler ve diğer uygulamalar açısından 
diğer eczacılık fakültelerinden farkınız var mı?
S.C.: Köklü ve eski eczacılık fakültelerinde olan 
bütün temel dersler ve laboratuvar çalışmaları 
bizim eğitim programımızda da mevcuttur. 
Bu yönden bir eksiğimiz yok. Yalnızca, daha 
bu yıl lisans düzeyinde eğitim ve öğretime 
başlayacağımız için bir tecrübe eksikliğimiz 
olacaktır. Fakat akademik kadromuzdaki 
öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu alanlarında 
tecrübeli isimler olduğundan zorlukları kolayca 
aşabileceğimizi düşünmekteyiz. 

D.: Fakülteniz bünyesinde hizmet veren bir 
uygulama eczanesi var mı? 
S.C.: Fakültemiz bünyesinde hizmet veren 
bir uygulama eczanesi henüz kurulmamıştır. 
Uygulama eczanesi inşası ve donanımı, 
fakülte binamızın tamamlanması ile paralel 
gerçekleştirilecektir. Her bir öğrencimizin mezun 
olmadan önce, fakültemiz bünyesinde de bir 
zorunlu eczane uygulaması eğitimine katılacağı 
bir staj programı doğrultusunda kurulması 
planlanmaktadır. Burada eczacılarımıza reçete 
okuma, ilaç hazırlama, ilaçlar ile ilgili bilgileri 
anlama veya edinmeye yönelik uygulamalarla, 
hastaya kaliteli hizmet sunma yetkinlikleri 
kazandırılacaktır.

D.: Dekanlığınıza bağlı birimlerden kısaca 
bahseder misiniz?
S.C.: İki dekan yardımcısı arkadaşım, fakülte 
sekreteri, özlük işleri ve mali konularda görevli 
memur arkadaşlarla idari işleri götürmekteyiz. 
Akademik anlamda ise, Temel Eczacılık Bilimleri 
Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü 
ve Eczacılık Teknolojisi Bölümü’nden oluşan 
üç bölüm altında, 9 Anabilim Dalı ve 2 Bilim 
Dalı şeklinde yapılanmamız sözkonusudur. 
Ayrıca eğitim-öğretim işlerinin planlanması ve 
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yürütülmesinde Fakülte Kurulumuz ve idari 
yürütmedeki karar mekanizması olarak Fakülte 
Yönetim Kurulumuz mevcuttur. 

D.: Araştırma çalışmalarınız başladı mı?
S.C.: Yeni kurulan bir fakülte olmamıza rağmen, 
akademisyen arkadaşlarımız hem önceki 
bilimsel projelerini devam ettirmekte, hem de 
yeni bilimsel projelerin altına imza atmaktadırlar. 
Bu bağlamda, Trakya Üniversitesi Araştırma 
Fonu’ndan, projeler kapsamında, tutarı milyon 
liraları bulan araştırma destekleri almaktayız. 
Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma 
Geliştirme Merkezi (TÜTAGEM) ve Trakya 
Teknopark bünyesindeki laboratuvar olanakları 
ile de birçok bilimsel proje yürütülmektedir. 

Akademisyen arkadaşlarımız, alanlarıyla ilgili, 
Türkiye’de ve dünyada düzenlenen çeşitli 
kongre ve toplantılara katılmakta, çalışmalarıyla 
ilgili tebliğler sunmaktadırlar. Önümüzdeki ay bir 
arkadaşımız bilimsel bilgi, görgü ve tecrübesini 
arttırmak için ABD’de dünyaca ünlü bir 
araştırma merkezine kanser ilaçlarını araştırmak 
üzere bir yıllığına TÜBİTAK bursuyla gidecektir. 

D.: Fakültenizdeki sosyal imkanlardan, 
düzenlenen etkinliklerden kısaca bahseder 
misiniz?
S.C.: Fakültemizin altyapısı henüz 
tamamlanmadığından sosyal imkanlarımız da 
kısıtlıdır. Buna mukabil, çok köklü bir kurum 
olan Trakya Üniversitesi’nin her türlü sosyal 
imkânından ve araştırma olanaklarından 
faydalanabilmekteyiz. 

Üniversitemizde öğretim elemanları için 
lojman tahsisi, çok geniş literatür takibi ve 
kütüphanecilik hizmeti, öğrencilerimiz için 
7 gün 24 saat açık kütüphane hizmeti, 
toplam 3 yerleşkemizde spor alanları, 
dinlenme, beslenme, eğlence ve internet 
olanakları, öğrenci yurdu imkanı ve yılın belirli 
zamanlarında büyük çaplı, tanınmış sanatçılarla 
gelenekselleşen konser etkinliklerinin 
düzenlenmesi sözkonusudur. 

Eczacılık fakültemiz bünyesinde de çeşitli 
spor kollarının kurularak öğrencilerimizin spora 
teşvik edilmesi, sinema ve tiyatro kolları ile 
etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerimizin bir 
araya gelebileceği ve sosyalleşebilecekleri ortak 
alanların oluşturulması hedeflenmektedir. 

D.: Eğitim/öğretim ve bilimsel araştırmanın 
yanı sıra eczacılık mesleğine yapmayı 
hedeflediğiniz diğer katkılar neler?
S.C.: Fakültemizi, öğretim elemanlarımızın 
çabaları ve akademik altyapıları ile birlikte, 
Trakya Üniversitesi bünyesinde bilime ve 
eğitime katkı sağlayacak en ileri fakültelerden 
birisi haline getireceğiz. Yeni kurulan 
fakültemizin başarılı çalışmalarla ulusal ve 
uluslararası platformlarda önemli bir yer 
edinmesini sağlayacağız. Bunu da eczacılık 
mesleğine katkılar sağlayacak girişimleri ile hem 
çalışanlarımız, hem de mezunlarımız aracılığıyla 
başarmayı amaçlıyoruz. 

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin 
eczacılık mesleğine, eğitim/öğretim ve bilimsel 
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Yrd. Doç. Dr. 
Suzan Ökten



araştırmanın yanı sıra farklı konularda da katkılar 
sağlamasını hedefliyoruz. Kurumsal ve ulusal 
bazda bilimsel projeler geliştirerek üretkenliğin 
artması; eğitim-öğretim kadromuzun fakültemiz 
ve üniversitemizin eğitim ve araştırma seviyesine 
katkı sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası 
kurumlarla İşbirliği Çerçeve Programları’nda 
yer alması ve bilgilerini arttırarak paylaşması; 
öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve idari 
personelimizin Avrupa Birliği ülkelerindeki eğitim 
olanaklarından yararlanması; Avrupa Birliği 
ülkelerindeki öğrencilerin de karşılıklı olarak 
fakültemizi tercih etmelerinin sağlanması bu 
hedeflerimizin bazılarıdır.  

Fakültemiz, ülkemizin Avrupa bölgesinde, ilaç 
hizmeti bakımından bilgi düzeyini daha da 
arttıracaktır. Ayrıca yıllardır hizmet veren Tıp 
Fakültesi ve bizim gibi yeni açılan Diş Hekimliği 
Fakültesi’ne de katkılar sağlayarak, bilgiyi 
bütünleştirecektir.

Nüfusa göre serbest eczane sayısı 
sınırlamasının, ilaç endüstrisi, hastaneler, 

kamu ve eczacılık fakültelerinde eczacı sayısı 
dağılımını iyileştirmesi beklenmektedir. Bu 
konuda fakültemiz, öğrencilerimize yaratıcı 
kişilikleri ve yetkinlikleri ile iş alanlarını belirleyerek 
hizmet vermeleri hususunda yol gösterici 
olacaktır. Ayrıca, eczacılık eğitiminin niteliğinin 
belirli standartlara dayanmasının, sağlık alanının 
yanı sıra, diğer alanlarda da katkılar sağlayacağı 
kesindir. 

D.: Eczacılık eğitiminde gözlemlediğiniz 
sorunlar nelerdir?
S.C.: Eczacılık eğitiminde önemli bir sorun 
kapasitenin üzerinde öğrenci sayısıdır. Eğitimin 
yaklaşık %65’ini laboratuvar uygulamalarının 
oluşturması, onu masraflı hale getirmektedir. 
Dolayısıyla “İyi Laboratuvar Uygulamaları’na 
yönelik cihazların sağlanması, eğitim kalitesini 
de zorunlu olarak yükseltecektir. 

Bunu gerçekleştirmek için fakültemizdeki 
öğrenci sayısı da dikkate alınarak bütçemiz 
gözden geçirilmekte ve tüm altyapının eksiksiz 
olarak tasarlanmasına çalışılmaktadır. Yeterli 
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derslikler (amfiler), laboratuvarlar ve cihazlar ile 
öğretim üye ve yardımcılarımızın gereksinimleri 
güncellenmektedir. Fakültemizin binası tüm 
gereksinimleri karşılamak üzere inşa edilecektir. 

Bir diğer sorun da mezunlarımızın çalışma 
alanları ile ilgilidir. Mezunların büyük 
çoğunluğu serbest eczane açmakta; 
diğerleri hastanelerde, daha az sayıda 
eczacımız ise endüstride veya üniversitede 
görev yapmaktadır. Eczacılık mesleği; kendi 
işletmesini kurabilme olanağı bulunan bir 
meslek olma avantajı ile birlikte, iş alanına 
yönlenmede maaş faktörünü dezavantaj olarak 
taşımaktadır.

D.: Bahsettiğiniz bu sorunların çözülmesi 
adına siz fakülte olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
S.C.: Öğrencilerimizin, klasik eğitim dışında, 
bilimsel araştırma kapasitelerinin arttırılması 
ve yürüttüğümüz bilimsel çalışmalara öğrenci 
katkısının sağlanması hedefimizdir. Araştırmacı 
kişilikleri ön planda olan genç eczacılarımız 
şüphesiz, serbest eczacılık yerine, ilaç 
araştırma-geliştirme sanayisinde görev almak 
isteyeceklerdir. 

Ayrıca fakültemizi, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği 
Fakültesi ile koordinasyon içerisinde ortak 
çalışma protokolleriyle kaynaştırmayı ve ortak 
projelerle bilimsellik düzeyimizi arttırmayı 
hedefliyoruz. 

Bizce, eczacılığın birincil hedefi ilaç 
AR-GE’si olmalıdır. Ülkemizde ve dünyada 
mevcut ilaç AR-GE sanayisinde kolaylıkla 
istihdam edilebilecek kapasitede eczacılar 
yetiştirdiğimizde, sorunlar büyük ölçüde 
çözülmüş olacaktır.     

D.: Türkiye eczacılık eğitimi açısından ABD ve 
Avrupa ülkeleriyle aynı seviyede mi, değilse ne 
gibi farklar var?
S.C.: Beş yıllık eğitim, alan dersleri, son yılda 
yapılan altı aylık staj ve bitirme ödevinden 
oluşan bu programın kapsamı, bizi ABD 
ve Avrupa ülkeleri ile aynı bilgi seviyesine 
getirmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin bir kısmı, 
eğitimlerinin bir döneminde “Erasmus” programı 
çerçevesinde ikili anlaşmalarla sağlanan 
olanaklardan yararlanabilmekte, eğitimle 
birlikte yabancı dillerini de geliştirme fırsatı 
bulmaktadırlar. Mezunlarımız bilgi yönünden 
hazır olarak eczane, hastane veya endüstri 
alanlarında çalışabilmektedir. 

D.: Sizce ülkemizde meslek olarak eczacılığa 
eğilim yeterli düzeyde mi?
S.C.: Ülkemizde her yıl yaklaşık iki bin eczacı, 
sayısı giderek artan eczacılık fakültelerinden 
mezun olmaktadır. Bu fakültelerin birçoğunun 
yeni açılmış ve kurulmakta olduğu göz 
önüne alındığında, mezun olacak öğrenci 
sayısının önümüzdeki senelerde hızla artacağı 
düşünülebilir. Ancak serbest eczacılık belirli bir 
doygunluğa ulaştığından, mezun eczacılara yeni 
iş imkânlarının sağlanması ve bunların doğru 
şekilde anlatılmasıyla eczacılığa olan eğilim 
daha da artacaktır.

D.: Eczacılarımız neden serbest eczacılığı 
tercih ediyorlar, kamuya, özel sektöre veya
akademiye yönelmiyorlar?
S.C.: Ülkemizde serbest eczane sayısı 24 
bini aşmış ve belirli bir doygunluğa ulaşmış 
durumdadır. Bu eczaneler özellikle üç büyük 
şehirde yoğunlaşmış olup; Türkiye, Fransa’dan 
sonra, kişi başına düşen serbest eczacı sayısı 
en fazla olan ülkedir. Bunun en büyük nedeni 
serbest eczaneler konusunda yasal herhangi 
bir kısıtlamaya ve düzenlemeye gidilmemiş 
olmasıydı. 

Ayrıca eczacılara gerek sanayide, gerekse 
klinik eczacılık alanında çok ihtiyaç olmasına 
rağmen; ülkemizde bir ilaç araştırma ve 
geliştirme stratejisi olmaması, ilaç AR-GE’si 
alanında, kamuda ve hastanelerde çalışan 
eczacı sayısının arttırılmasına yönelik gereken 
istihdam ve özendirmelerin yapılmaması, 
serbest eczacılığın daha çok tercih edilmesinin 
nedenlerindendir.

D.: Klinik eğitimde eczacılarımızın aktif 
olmadığı, öğrencilerin uygulamada eksikleri 
olduğu yönünde sanayi temsilcilerinin ya da 
hekimlerin görüşlerine katılıyor musunuz? 
S.C.: Öğrencilere, eğitimleri sırasında gerekli 
teorik bilgiler verilmekte ve bunlar laboratuvar 
çalışmaları ile pekiştirilmektedir. Ancak eğitim 
programının kurumsal akademik yönü ağır 
basmaktadır. Eğitim programı eczacıya, 
hasta-doktor ve diğer sağlık personeli-eczacı 
ilişkilerinde gereken iletişimi kuracak bir yapı 
kazandıramamaktadır. Eczacı adaylarının 
klinik çalışmaların içinde olabilmesi yönünde 
gerekli imkânlar henüz hastanelerde yeterince 
oluşturulmamıştır. 

D.: Türkiye’de, eczacılık sektöründe 
gözlemlediğiniz sorunlar neler?
S.C.: Serbest eczacılığın belirli bölgelerde 
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yoğunlaşması, eczacılara sektörün diğer 
alanlarında yeterince iş imkanı tanınmaması, 
AR-GE faaliyetlerine yeterli destek verilmemesi, 
üniversite endüstri arasında işbirliğinin azlığı, 
kamu ve hastanelerde eczacı sayısının 
düşüklüğü ve yeterli olanağın sağlanmaması, 
öğretim elemanı sıkıntısı, kamu ve özel 
sektördeki maddi olanaklarda standardın 
yakalanmaması sektörün önemli sorunlarıdır.

D.: Mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
S.C.: Eczacılık, insanlık tarihi boyunca var 
olmuş ve var olacak bir meslektir. Fakat 
mesleğin günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda 
kendini yenilemesi gerektiği göz ardı 
edilmemelidir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından eczacının 
rolü ve işlevi tekrar tanımlanmıştır: Buna göre 
eczacılık ilaçların temin edilmesi, depolanması 
ve dağıtımı; ilaçların hazırlanması, kalite 
kontrolü ve hastaya ulaştırılması; ilaçların akılcı 
kullanılması; ilaç epidemiyolojisi ve istenmeyen 
etkilerin izlenmesidir.

D.: Mesleğe yeni başlayan genç eczacılara 
tavsiyeleriniz neler?

S.C.: Sektörün hangi alanında çalışırlarsa 
çalışsınlar mesleklerini sevmelerini, bu mesleğin 
ancak ve ancak insanı severek yapılabileceğini 
unutmamaları gerektiğini hatırlatırım. Meslek içi 
eğitim faaliyetlerini, mesleki dergileri ve yayınları 
takip etmelerini öneririm.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkındaki 
düşünceleriniz neler?
S.C.: Selçuk Ecza Deposu uzun yıllardır dikkatle 
takip ettiğimiz, bölgemizde ve ülkemizde 
sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde çok önemli 
görevler üstlenmiş bir kurumdur. İnsan sağlığı 
ve toplum refahını esas alan, ticari kaygıları arka 
planda tutan, ciddi, oturmuş kurumsal yapısı, 
eğitimli ve deneyimli personeliyle halk sağlığına 
önemli hizmetler vermektedir. 

D.: Denge Dergisi’ni nasıl buluyorsunuz?
S.C.: Denge Dergisi, Selçuk Ecza Deposu’nun, 
sağlık sektörüne yönelik önemli bir hizmetidir. 
Sağlık alanında bilgilendirme ve sanata-
kültüre destek vizyonuyla önemli bir açığı 
kapatmaktadır. Fakültemizin tanıtımına 
verdikleri destek için de Selçuk Ecza Deposu 
yöneticilerine ve Denge Dergisi ekibine 
teşekkürü bir borç biliriz.

Soldan, Sağa:

Yrd. Doç. Dr. 
Lokman Ayaz,
Yrd. Doç. Dr. 
Elvan Bakar,
Yrd. Doç. Dr. 
Özlem Demirkıran,
Doç. Dr. 
Fatma K. Onurdağ,
Prof. Dr. 
Suat Canbaz, 
Yrd. Doç. Dr. 
Suzan Ökten,
Yrd. Doç. Dr.  
Gülşah Gedik, 
Doç. Dr. 
Gülay Seren, 
Yrd. Doç. Dr.  
Meral Yüce
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“Her Dalış Yeni Bir 
Macera”  

erman Eczanesi sahibi Eczacı 
Reşit Yürekkorkutan çektiği sualtı 
fotoğraflarıyla okyanusların gizemli 

dünyasını aydınlatıyor.

DENGE: Kendinizden bahseder misiniz?
REŞİT YÜREKKORKUTAN: 1971 yılında 
Antakya’da dünyaya geldim. İlk, orta ve lise 
öğrenimimi Antakya’da tamamladıktan sonra 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 
mezun oldum. Evli ve bir çocuk babasıyım. 
Su sporlarına olan ilgim ilkokul yıllarına 
dayanmaktadır. O yıllarda lisanslı yüzücülükle 
ortaya çıkan bu ilgi, daha sonra su topu, sualtı 
rugbysi ve tüplü dalış gibi branşlarla tanışınca 
daha da arttı.

D.: Eczacılık mesleğini neden tercih ettiniz?
R.Y.: Lise yıllarımda sağlık sektörünün, özellikle 
eczacılık mesleğinin popülerliği ve ayrıca yakın 
çevremizdeki eczacıların toplumda değer gören 
kimseler olması, bu mesleği seçmemde etkili 
olmuştur.

İÇİMİZDE İÇİMİZDEN BİRİ

D.: Bize eczanenizin hikâyesini anlatır mısınız?
R.Y.: İlk eczanemi Samsun’da açmıştım. Bir 
arkadaşımın tavsiyesi üzerine İzmit’e geldim ve 
Derman Eczanesi’ni kurdum. İlk 3 yıl şu anki 
alanın yarısı kadardı, alanı büyüterek eczanemi 
mevcut şekline getirdim.

D.: Size göre eczacı-müşteri ilişkisi nasıl olmalı?
R.Y.: Her alanda olduğu gibi eczacılıkta da 
müşteri kaliteli hizmet bekler. Bu da beklentisinin 
karşılanmasından, bilgilendirici ve güler yüzlü 
hizmet almasından geçer. Ben eczaneme gelen 
insanları ilaç sattığım müşteriler olarak değil de 
ihtiyaçlarına cevap verdiğim hastalarım olarak 
görmekteyim. Bu nedenle ve hastaların o anki 
durumları düşünüldüğünde empati, güvenilirlik ve 
şefkat eczacı-hasta ilişkisinin vazgeçilmezleridir.

D.: Eczacılık yaşamınız boyunca karşılaştığınız 
ilginç bir olayı anlatır mısınız?
R.Y.: İlk eczanem Samsun’da Ruh Sağlığı 
Hastalıkları Hastanesi’nin karşısındaydı. 
Eczanemin yeri itibarıyla, oradaki meslek hayatım 
süresince oldukça renkli olaylarla karşılaştım. 
Bunlardan birinde, büyük bir ciddiyetle ilacın 
kullanımını anlattığım bir hasta bana bakıp; 
“Çok iyi çalımlar yapıyorum, çok güzel de goller 
atıyorum. Orta saha mı, yoksa forvet mi oynasam 
abi, siz ne düşünüyorsunuz?” dedi. Futboldan hiç 
anlamadığıma mı yanayım, hastaya mı üzüleyim, 

Eczacı Reşit 
Yürekkorkutan
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kendi halime mi güleyim bilemedim.

D.: Bugün meslekte en önemli sorunlar 
hangileri?
R.Y.: En sıkıntılı olduğumuz nokta, ilaç 
fiyatlarındaki ve ödeme koşullarındaki değişkenlik.

D.: Eczacılıkta geçmişe göre avantajlar neler?
R.Y.: Her ne kadar tüm sektörler gibi bizler 
de teknolojinin nimetlerinden faydalanıp bu 
sayede hizmette geçmişe göre yeni kabiliyetler 
kazanmakta olsak da bir önceki soruda 
bahsettiğimiz nedenlerden dolayı ticari kaygıların 
fazlaca ön plana çıkması, ortada hissedilir bir 
avantaj bırakmamakta.

D.: Mesleğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
R.Y.: Eczane eczacılığı üzerinden konuşmak 
gerekirse, eczanelerin sağlık hizmeti zincirinin 
önemli bir noktası değil de ilaç ve benzeri 
ürünlerin satıldığı sıradan ticarethaneler; eczacının 
ise uzmanlık bilgisinin ve hastaya sunduğu 
danışmanlık hizmetinin yok sayılarak sadece 
bir esnafmış algısının oluşma ihtimali, bence 
bu meslek için gelecekteki en büyük tehlikedir. 
Meslekle ilgili geleceğe yönelik düzenlemelerde 
bu hassasiyetin gözetilmesi gerekiyor.

D.: Fotoğrafa olan tutkunuz ne zaman başladı?
R.Y.: Genelde önce fotoğrafla başlayan, 
sonrasında da sualtı fotoğrafçılığına yönelen bir 
eğilim vardır. Benimki biraz farklı; ortada daha bir 
fotoğraf makinem bile yokken sualtı tutkum vardı 
zaten. Sualtına olan merakım, sualtı deneyimlerimi 
çevremdekilerle paylaşma isteğim 2003 yılında 
sualtı fotoğrafçılığına başlamama neden oldu. 
Bu konuda deneyimlerim arttıkça fotoğrafla 
olan bağımın sadece sualtıyla sınırlı kalmasını 
istemedim.

D.: Neden sualtı fotoğrafları?
R.Y.: Sualtında duyduğum heyecanın, huzurun 
ve oradaki yaşamın renkliliğine olan hayranlığımın 
belgesi ve tüm bunları sevdiklerimle paylaşmamın 
tek yolu sualtı fotoğraflarım.

D.: Sualtında çekim sürecini anlatır mısınız?
R.Y.: Sualtında objektifleri değiştirmek imkansız 
olduğundan önce hangi objektifleri kullanacağıma 
karar veriyorum. Karar verirken genelde o 
bölgeyi bilenlerin veya rehberin tecrübelerinden 
faydalanıyorum. Daha önce o bölgede çekilmiş 
fotoğraflara bakıyorum ve kareyi çekiyorum. SLR 
makine kullanıyorum. Bu makineye ait housing 
(su geçirmez, basınca dayanıklı kutu) ve çektiğim 

Altta:
Kurdele Yılan Balığı
Mebul-Malezya
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karenin gerçek rengini vermek için de flaşlar 
kullanmaktayım. Çünkü sualtında, derinleştikçe 
renkler kaybolmakta. Daha sonra çektiğim kareleri 
bilgisayara yüklüyorum, eğer varsa hatalarımı 
tespit ediyorum ve düzeltmek için ertesi gün bir 
kez daha dalıyorum.

D.: Sualtı fotoğrafçılığının zorlukları neler?
R.Y.: Öncelikle çok sabırlı olmak gerekiyor, çünkü 
beklediğiniz kareyi yakalamak tahmin ettiğinizden 
daha uzun sürebilir. Tüpünüzdeki havanın sınırlı 
olduğunu da düşünürsek kısıtları fazla olan bir 
aktivite. Doğal ışığın ve görüş alanının sınırlı olması 
gibi nedenlerle, istediğiniz görüntüyü sağlayacak 
ışığı yakalayabilmeniz biyolojik saatinize çok 
da uygun olmayan zaman dilimlerinde ve zorlu 
fiziksel şartlar altında dalış yapmanızı gerektirebilir.

D.: Sualtının etkileyici canlılarıyla burun 
burunayken neler hissediyorsunuz?
R.Y.: Öncelikle her dalış benim için yeni bir 
macera, yeni bir keşif... Karşılaştığım her canlı 
ve tanıklık ettiğim her an bende büyük bir 
hayranlık uyandırmakta. Belgesellerde izlerken 
bile ürpermenize neden olabilecek canlılarla 
burun buruna gelmenizin an meselesi olduğunu 
bilmek müthiş bir duygu. Bir yandan yoğun bir 
heyecan yaşarken, öte yandan da su üstünün 

tüm karmaşasını ve içinizdeki o kontrolü elinde 
tutma gayretini geride bırakıp sualtının dinginliğine 
ve oranın kurallarına kendinizi bıraktığınız için 
inanılmaz bir huzur duyuyorsunuz.

D.: Sergilere ve yarışmalara katılıyor musunuz?
R.Y.: Henüz kişisel bir sergi açmadım. 
Küratörlüğünü Saygun Dura’nın yaptığı Rezzan 
Has Müzesi’ndeki 1952-2012 “Su Altına Işık 
Tutanlar” adlı sergiye “Şeffaf Karides (Sıpadan/
Malezya 2013)” isimli fotoğrafımla katıldım. 
Yarışmalara fırsat buldukça katılıyorum. 2009 
yılı Altın Palet Türkiye Şampiyonası’nda balık 
kategorisinde ve 2008 yılı “Zamanın Durduğu 
Anlar” konulu fotoğraf yarışmasında üçüncülükler 
kazandım. Özellikle son dönem fotoğraflarım 
hakkında genelde olumlu dönüşler almaktayım ve 
bu beni ayrıca cesaretlendirmekte.

D.: Selçuk Ecza ve Denge Dergisi ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?
R.Y.: 1998 yılından bu yana Selçuk Ecza 
Deposu ile karşılıklı güven içerisinde 
çalışmaktayım. Sektörün köklü kuruluşlarından 
biri olmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri 
ve doğaya, sanata verdiği önemle de öne çıkmış 
bir kurum. Denge ise sektördeki gelişmeler için 
güvenilir bir kaynak.

Altta:
Yarasa Balığı

Sıpadan-Malezya

Sağda:
Şeffaf Karides

Mabul-Malezya
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Edebiyat Aşığı Bir 
Bilim İnsanı

errahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2006 
yılında emekli olan iç hastalıkları 
duayeni ve şair Prof. Dr. Hüsrev 

Hatemi ile hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 

DENGE: Hocam önce sizi tanıyalım, kimdir 
Hüsrev Hatemi?
HÜSREV HATEMİ: 1938’in Aralık ayında 
İstanbul’da doğdum. Sırasıyla Talatpaşa İlkokulu, 
Şişli Ortaokulu, İstanbul Beyoğlu Atatürk 
Lisesi’ni ve İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdim. 
1966’da iç hastalıkları uzmanı, 1971’de iç 
hastalıkları doçenti, 1972’de endokrinoloji ve 
metabolizma hastalıkları uzmanı ve 1978’de 
iç hastalıkları profesörü oldum. İç hastalıkları 
görevine ek olarak, 1982-1986 yıllarında 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim 
Dalı Başkanlığı görevini üstlendim. Cerrahpaşa 

DUAYENLERDUAYEN
22 /

C

Tıp Fakültesi’ndeki görevimden emekliliğimin 
ardından Alman Hastanesi’nde iç hastalıkları 
ve endokrinoloji uzmanı olarak çalıştım. 
Üniversiteden sınıf arkadaşım Sezer Göze ile 
1963 yılında evlendim. Aybike Hatemi Teubes 
ve İbrahim Hatemi adlarında iki çocuğum, iki de 
torunum var. 

D.: Tıp eğitimi almaya nasıl karar verdiniz?
H.H.: Çocukken aklımdaki ilk meslek çiftçi 
olmaktı. Daha sonra ortaokul birinci sınıfta 
diş hekimliği ve ortaokul ikinci sınıfta eczacılık 
düşündüm, ardından da doktorluk. Lise üçüncü 
sınıf edebiyat öğretmenim Fikret Ateş Hanım ise 
edebiyat merakımın farkındaydı ve diş hekimi ya 
da doktor olma fikrimi hiç beğenmedi. Edebiyat 
okumamı istedi. Kendisi, eşi Prof. Dr. Ahmet Ateş 
ile görüşmemi istemişti. O da; “Liseden sonra 
bize gel, ben seni iyi yetiştirmek için elimden 
geleni yaparım” dedi. Heyecanla eve döndüm. 
Babama seçtiğim mesleği söyleyince memnun 
olmadı. Bana ilk defa edebiyat ve tarih zevki 
aşılayanlardan biri olan Muammer Ağabey’e 
(Prof. Dr. Muammer Kemal Özergin) koştum. 

Prof. Dr. 
Hüsrev Hatemi
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Beni cesaretlendirir sandım. O da babamın 
tarafını tuttu… 1956 yazında lise bitti, güze doğru 
İstanbul Tıp Fakültesi’ne ön kayıt yaptırdım. 
Sınav günü büyük bir heyecanla merkez binaya 
gittim. Yazılı sınava bin civarında başvuru vardı. 
300 kişi alınacaktı. 10 gün kadar sonra sonuçlar 
açıklandı. Fakülteye girmeye hak kazandım. 

D.: O dönemde İstanbul Tıp Fakültesi’nde 
eğitim nasıldı?
H.H.: 1956’da Türkiye’de 3 tıp fakültesi vardı. 
1904-1933 yılları arasında Haydarpaşa’daki 
binasında büyük bir alana ve aynı yerleşke içinde 
büyük kliniklere sahip olan İstanbul Tıp Fakültesi 
1933’te taşınmış ve yerleşme düzeni çok 
bozulmuştu. 1956’da bir tıp öğrencisi, birinci sınıfı 
fen fakültesinde okur, botanik ve zooloji dersleri 
için Süleymaniye’deki müftülük binası bahçesine 
koşuştururdu. İkinci yılda, fizyoloji için bugünkü 
İ.Ü. Merkez Binası’nın 6. dershanesi kullanılır, 
anatomi ve diğer dersler, bugünkü Siyasal 
Bilgiler Bölümü’nde görülürdü. Bir buçuk yıl böyle 
geçer, üçüncü sınıfın ikinci yarısında kimimiz 
Vakıf Guraba, kimimiz Çapa, kimimiz Cerrahpaşa 
olmak üzere hastanelere dağılırdık. Üniversiteye 
1956 değil de 1950’de girmiş olsaydım, bu 
dağınık duruma bir de psikiyatri için Bakırköy’e 
koşturmak eklenecekti. Özetle bir koşturmaca 
sürüp gidiyordu. 

D.: Pek çok tıbbi kurum ve dernekte başkanlık 
başta olmak üzere çeşitli seviyelerde görevler 
aldınız, bunlar hangileriydi?
H.H.: 1975-1988 yılları arasında Endokrinoloji 
Derneği’nde genel sekreterlik ve 1988-1990 
yılları arasında başkanlık görevlerini üstlendim. 
Balkan Tıp Birliği Türkiye Komitesi Yönetim 
Kurulu’nda 1974-1984 yılları arasında görev 
aldım. 2001-2006 yılları arasında Türk Diyabet 
Cemiyeti’nde genel sekreter ve aynı dönemde 
Türk Diyabet ve Obezite Vakfı Yönetim Kurulu 
üyesi olarak çalıştım. 1990-2000 yılları 
arasında Türk Tıp Tarihi Kurumu’nda başkanlık 
yaptım. 2001-2005 yılları arasında Türkiye Tıp 
Akademisi’nde başkanlık görevini yürüttüm ve 
2009’da seçimle bu görevi tekrar üstlendim.

D.: Genel anlamda Türk tıbbının ulaştığı noktayı 
nasıl buluyorsunuz? 
H.H.: Eğitim ve bilim düzeyi bakımından çok kötü 
yerlerde değiliz. Teorik tıp eğitimimiz oldukça iyi, 
pratik tıpta eğitim olarak bazı ülkelere göre çok 
iyi, bazılarına göre çok kötüyüz. Demek ki ortayız. 
Halk sağlığı hizmetleri bakımından da çok kötü 
yerlerde değiliz. Hele de ne devirler atlattığımızı 
düşünecek olursak. 

D.: Uzmanlık alanlarınızdan biri olan diyabet 
hastalığı noktasında ülkemizdeki tabloda genel 
bir iyileşme söz konusu mu? 
H.H.: Tip-2 diyabet sadece ülkemizde değil, 
halen tüm dünyada insanların en önemli sorunu. 
40 yaşından sonra bizde 100 vatandaştan 7’si 
diyabet olur. İnsanlar daha uzun yaşadıkça bu 
oran giderek artacak. Diyabetiklerin çocukları 
oluyor ve onlar da diyabet riski taşıyorlar.

D.: Bir doktor olarak hastalarınız üzerinde 
izlenimleriniz nasıl?
H.H.: Bizde hekimden korkulurdu, bu gereksizdi. 
Yıllarca hakkı olan bir soruyu dahi hekime 
yöneltemeyen halkımız, şimdi internetten ne 
okuduysa ertesi gün doktordan aynı şeyi 
duymak istiyor. Hasta gelip; “Ben internette 
okudum, diyordu ki haşimoto. Ama siz bana 
tiroidit dediniz” diyor. Hâlbuki aynı şey… Bir 
de adının önünde bir unvan olan kimyacıların, 
ziraat mühendislerinin ekrana çıkıp; “Bu elimde 
gördüğünüz dereotu kansere birebirdir” diye 
yumurtlamalarını izleyen bir memleket haline 
geldik. Bunu izleyen vatandaş da doktora gelip; 
“Dereotu yesem nasıl olur?” demeye başlıyor.

D.: Şiire ilginiz nasıl başladı?
H.H.: Şiiri daha ilkokula başlamadan önce içimde 
buldum. Çocukluğum 2. Dünya Savaşı yıllarında 
Feriköy semtinde geçti. Okula başlamadan 
önce, evde Azeri Türkçesi ile Kerbelâ ağıtları, 
şarkı güfteleri, annemin Ömer Hayyam Rubaileri 
kitabından kulağıma çalınanlar gibi edebiyat 
örnekleriyle karşılaştım. İkiz kardeşim Hüseyin ve 
ben, ilkokulun başlamasına bir yıl varken, okuma 
yazmayı söktük. Kardeşim benden 1-2 ay önce 
okuma öğrenmişti. Ben, “Abla ve ağabey ders 
vermesiyle bu iş öğrenilir mi?” diye düşünerek, 
verilen dersleri hafife almıştım. Birader, ateşli bir 
hastalığa yakalandı 1-2 aylık bir süreyi yatakta 
geçirdi. O günlerin birinde ben, akşam gazetesini 
elime almışken, Sarayburnu’nda geçen bir trafik 
kazası haberini birden okuyuverince annem; 
“Sen de okumayı öğrendin” diye sevinmişti.

1945 Ekim ayında ilkokul yılları başladı. Babam, 
ilkokula başlama hediyesi olarak bize iki kitap 
hediye etti. Bunlardan birisi Köroğlu, ikincisi 
Âşık Garip kitabıydı. İkisi de Saatli Maarif 
Takvimi’ni hâlen de yayınlayan Maarif Kitaphanesi 
yayınıydı. Böylece kardeşim ile ben, ilk edebiyat 
ürünleri olarak halk edebiyatı ile karşılaştık. 
Köroğlu kitabının etkisiyle evdeki merdiven 
basamaklarında, oturma odasında “Meded 
heey” diye bağırarak ben Hüseyin’e o bana, 
hayali kılıçlarımızı savurup duruyorduk. Ruhumuz 
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romantizm arayınca da “Yâr yanıma geldi nice 
duymadım?” veya “Çok ekmeğin aşın yedim, 
şen olasın Halep şehri” mısralarıyla, Âşık Garip’in 
hayatını yaşamaya başlardık.

İlkokula başlamadan kısa bir süre önce, babam 
bizi Beşiktaş’a Barbaros Anıtı’na götürmüştü. 
Barbaros Anıtı’na yazılmış Yahya Kemal şiiri, 
aruz vezninin ahengiyle karşılaşmamızı sağladı. 
İkimiz de bu şiirin başka bir ölçüsü olduğunu 
sezmiş gibiydik. Bunun aruz vezni olduğunu, 
ancak ilkokul beşinci sınıftayken, aynı sokakta 
oturduğumuz komşu Muammer Ağabey 
söyleyecekti. Bu bilgiye ulaşıncaya kadar, ben 
ve Hüseyin, hece vezni ile aruz vezninin farklı 
ahenkler hissettirmesini, Yahya Kemal ve Faruk 
Nafiz’in Allah vergisi ustalıklarına bağlı sanırdık.

Barbaros Anıtı’nı görmek, 1945 baharında 
Hüseyin ve bende şairlik arzusu doğurmuş 
olacak ki, eve döner dönmez, savaş yoklukları 
içinde, siyah kapak ve ikinci hamur kâğıtla imal 
edilmiş birer resim defterine şiirler döktürmeye 
başladık. Hüseyin’in denemesi halk şiiri 
havasındaydı. Benimki rezalet bir şeydi. Faruk 
Nafiz’e özenmiş ve boyumdan büyük kelimelerle 
boğuşmuştum. İlkokul yıllarında, evde “Boğaziçi” 
dergileri bulunurdu. Bu dergilerde, Faruk Nafiz 
Çamlıbel ve Yusuf Mardin şiirleri ile karşılaşır, 
ikimiz de içimizden “Güzel şiir, Yahya Kemal, 
Faruk Nafiz ve benzerlerinin yazdığı şiirler gibi 
olmalı” diye düşünürdük. Ayrıca, babamın 
1947’de satın aldığı, İbrahim Alâeddin Gövsa’nın 
Meşhur Adamlar Ansiklopedisi de ikimiz için bir 
hazine sayılıyordu. 

Divan edebiyatı şairlerinin adları ve hayat 
hikâyeleri altındaki beyit örneklerini, ikimiz de 
merakla okuyor ve ezberlemeye çalışıyorduk. 
Bu beyitlerden özellikle etkilenen bendim. 
Babama bir seçmeler kitabı hazırlamak istediğimi 
söyledim. O da “Böyle kitaplara müntehabat 
denir. Hazırla, kitabının adını da Her Bahçeden 
Bir Gül koyarsın” dedi. Ben, işe girişerek, kısa 
zamanda defter kâğıtlarına yirmi kadar beyit veya 
dörtlük yazdım. Babamdan ciltlemesini isteyince, 
üşenmeden, tel zımba ile kâğıtları zımbaladı. 
Yaldızlı bir tıraş bıçağı, reklâm kartonundan benim 
kitaba kapak uydurunca, ilk kitabım yayınlanmış 
oldu. Eve gelen bazı komşu amcalara veya 
teyzelere bu “kitaptan” parçalar okuyordum. 

D.: Ortaokul yıllarında neler değişti?
H.H.: Ortaokula başladığımız 1950 yılında, 
ikimiz de sınıf arkadaşlarımıza, biraz Hacivatımsı 
görünmeye başladığımızı fark ettik. Hâlbuki biz de 

koşuşturmaktan, itişmekten ve şakalaşmaktan 
hoşlanan çocuklardık. Bu durum, yani iki arada 
bir derede kalmışlık hâlâ sürmektedir, sanırım ki 
artık değişeceği de yoktur. 1951’den itibaren, 
ortaokulda aruz öğretimi yapılmadığı halde, 
ben de Hüseyin de aruzla şiirler yazıyorduk. 
Hüseyin’in şiirleri oldukça ahenkli ve başarılıyken, 
benimkiler aruza uygun, fakat kuru şeyler 
oluyordu. O yıllarda ve bizim çevremizde, serbest 
vezinli şiirlerle alay edilirdi.

1950’de, babamın amcazadesi Kâzım Recevi, 
bir bel kemiği ameliyatı için İran’dan İstanbul’a 
gelmiş ve beş ay kadar bizde kalmıştı. İyi bir şair 
olan Kâzım Bey’e, serbest vezinli bir şiir kitabı, 
mesela Orhan Veli’nin şiirleri gösterildiğinde; 
“Bunlar eğer şiirse, ben günde bir şehname 
yazaram” derdi. Bu bakımdan, serbest vezinli 
şiirlerimle alay edilir korkusuyla, 14-15
yaşlarımdayken, aruzu terk ederek, yalnız 
kendimin okumasına mahsus serbest vezinli 
şiirlere başladım. 

Aynı yıl, yine Muammer Ağabey’den kısaca 
tarifini duyduğumuz tasavvuf kelimesinden 
heyecanlanacak ve babamın ilkokul hediyesi 
olarak verdiği Köroğlu ve Âşık Garip’ten sonra, 
ortaokula başlama hediyesi Şeyh Sadi’nin 
Gülistan adlı eserini ve Abdülhak Hamid’in 
“Eşber”ini isteyecektik. Şirazlı Sadi, içimizdeki 
tasavvuf zevkini pekiştirmişti. Mevlana’yı 
biliyorduk, fakat sadece “Dil bedest âver ki 
Hacc-ı Ekberest” mısrası ile başlayan kıtasını 
duymuştuk. 50’li yılların sonuna doğru Abdülbaki 
Gölpınarlı imdadımıza yetişti. 1953’te Abdülbaki 
Gölpınarlı sayesinde Yunus Emre ile tanıştık ve 
onu hiç bırakmadık.

Bütün 50’li yıllarda Kuran-ı Kerim meali ve 
Epiktetos’un Düşünceler ve Sohbetleri’ni, her 
türlü ruhsal bunalım için ilâç saydık. 1958’den 
itibaren, Epiktetos’un yerini Pakistanlı düşünür 
Muhammed İkbal aldı. Epiktetos’un stoacılığının 
bizi iyice pasifleştireceğinden korkmuş ve İkbal’in 
mücadeleciliğine bağlanmıştık. Mevlana’da ve 
Yunus’ta aynı mücadele ruhunu buluyorduk. 
Tabii ki bu mücadele, kavgacılık değil, “coşku ve 
ümit” demekti. 1958 yılı, yani Epiktetos’tan İkbal’e 
geçişte, üniversitenin ikinci yılındaydık.

D.: Lise yıllarında hangi şairlerden etkilendiniz?
H.H.: 1953-1956 yıllarında, yani lise yıllarında 
bana ve kardeşime etki eden şairler: Yahya 
Kemal, Ahmet Haşim, Fuzuli, Şeyh Galip, Cahit 
Sıtkı Tarancı, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre ve 
Baki olmuştu. Yahya Kemal’in şiirleri basılmamıştı. 

DUAYENLERDUAYEN
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Onun şiirlerine, Muammer Ağabey’in el yazısı 
kopyaları, Varlık Yayınları seçmeleri ve Hilmi 
Yücebaş’ın “Bütün Cepheleri ile Yahya Kemal” 
kitabı aracılığıyla ulaşıyorduk. Lise öğrencisi 
olarak, kitap almaya güçlükle yetecek bir 
bütçemiz vardı. İkimizi de rahmetli Yaşar Nabi’nin 
Varlık kitapları kurtardı. Her kitap, bir liraya satılırdı. 
Bu, bugünün dört lirası demekti. Şimdi de ucuz 
tutulmuş cep kitaplarının olmasını diliyor ve Yaşar 
Nabi Nayır’ı rahmetle anıyorum. Varlık Yayınları 
sayesinde Steinbeck, Panait Istrati, Dostoyevski 
ve Çehov ile de tanışmıştık. Lise birinci sınıfta 
edebiyat öğretmenimiz Melahat Mansuroğlu, 
ikinci sınıfta ilk yarıyıl Mithat Sadullah Sander, 
ikinci yarıyıl Bakiye Ramazanoğlu ve üçüncü yıl 
Fikret Ateş’ti.

Arkadaşlar arasında biraz Hacivatımsı olarak 
görüldüğümüzü söylemiştim. Öğrencilerin 
okulu sevmesinde, hatta hayatı sevmesinde 
öğretmenlerin rolü çok büyük oluyor. Ortaokulda 
Türkçe öğretmeni Sıdıka Hanım’ın, lisede 
ise yukarda andığım öğretmenlerin, bana ve 
kardeşime şefkatle yaklaşmaları bizi Hacivatlık 
kompleksinden kurtardı. Lise yıllarında, Türkiye’de 
edebiyat matineleri âdeti yerleşmişti. Bu 
etkinlikler büyük toplantı salonları olan liselerde 
yapılır, diğer liselerin edebiyat sevdalıları davet 
edilirdi. Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, 
Darüşşafaka Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi bu 
şanslı liselerin başında geliyordu. Üstelik o 
liselerin edebiyat öğretmenleri olan Zeki Ömer 
Defne, Behçet Necatigil gibi şahıslar, kendi 
öğrencileriyle komutan gibi otururken, salonumuz 
olmadığı için edebiyat matinelerine sadece 
davetli olarak giden, hiçbir zaman ev sahibi 
olamayacak bizler, öğretmenler de katılmadığı için 
kendimizi fakir akraba gibi görürdük. 

D.: Şiirde kendi sesinizi ne zaman buldunuz?
H.H.: 1954-1956 edebiyat matinelerinde ben 
sürekli olarak, kardeşimin şiirlerinin spikerliğini 
yaptım. Edebiyat matinelerinin sunucu öğrencisi; 
“Şimdi Hüseyin Hatemi’den Lamartin çevirisini 
Hasan Hatemi okuyacak” deyince her seferinde 
gülüşmeler olurdu. Ben spikerliği seçmiştim, 
çünkü hâlâ kendi şiirlerimi sevmiyordum. İlk 
sevdiğim şiir, 19 yaşındayken yazdığım ve 
kitabımda da mevcut olan “Neylerin Çağırdığı” 
adlı şiirimdir. Bunu, artık ayrı fakültede olan 
kardeşimden bağımsız olarak, İstanbul Tıp 
Fakültesi’nin Marmara Lokali’nde düzenlediği bir 
toplantıda okumuştum.  

O yıllarda Nâzım Hikmet yasaklı bir şairdi. 
Nâzım Hikmet’ten sadece “Bahr-i Hazer” 

şiirini okuyabilmiş ve çok beğenmiştim. 
Garipçileri beğenmekle beraber, çok da 
yeterli bulmuyordum. İkinci Yeni şiirini henüz 
pek anlayamıyor, batı özentisi ve toplumun 
dertlerinden çok uzak bir şiir sayıyordum. 23 
yaşıma gelince, 1961’de Attilâ İlhan’ın şiiri ile 
karşılaştım. Nâzım Hikmet ve Aragon şiirini o 
yıllarda tanımadığımdan, Attilâ İlhan şiirindeki 
güçlü sesin, hem toplumsal hem duygusal 
bakımdan başarılı şiir tekniğinin, sadece Attilâ 
İlhan’ın benliğinden doğduğunu sanmıştım. 
1965’ten sonra, Nâzım Hikmet ve Aragon şiiri 
ile tanışınca, Attilâ İlhan şiirinin bu iki büyük 
bileşeni ile tanışmış oldum. Attilâ İlhan bu iki 
şiir ustasını özümsemiş ve kendi şiir tekniğini 
ortaya koymuştu. Benim şiirlerim 1966 ile 1973 
arasında Attilâ İlhan etkisindeyken, 1973’ten 
sonra kendi sesimi aramaya başladım. Lodosçu 
kitabından itibaren kendi sesimi buldum 
sanıyorum.

1956’dan sonra kardeşimden bağımsız olarak, 
yeni bir şiir hayatım başlayınca, bazı aruz 
denemelerine tekrar başladım. Şiir kitabımda olan 
“Erenköyünde Bahar” 1958 ürünüdür ve kuru 
bulmadığım bir şiirdir. Yine şiir kitabıma aldığım 
Yunus Emre’ye Rubailer de aruz vezniyledir. 23 
yaşındayken Muhammed İkbal sevgisiyle “İkbal 
Gazeli” başlıklı bir gazel yazmıştım. Aruz vezinli bu 
gazeli, Kemâlettin Şenocak Bey’in çıkardığı İslâm 
mecmuasına göndermiştim. 1962’de yayınlandı. 
1963’te dergiden bir telgraf aldım. İkbal Gazeli, 
birincilik ödülü almış, birader Hüseyin Hatemi 
gönderdiği beş gazel ile ikincilik ödülü almıştı. 
Ben bu sonuçtan gururlanmamış olduğum 
halde, biraderi uzun bir süre kızdırma fırsatını ele 
geçirmiş oldum.

1968’de 30 yaşımdayken “Eski Kent’te Bir Gece” 
adlı şiir kitabım, Hareket Yayınları (şimdi Dergâh) 
arasında basıldı. 1973’te “Akşam Gümrükçüleri”, 
1984’te “Şiirler”, 1987’de “Lodosçu”, 1988’de 
“Grili Çocuk”, 1990’da “1968-90 Şiirleri”, 
1996’da “Çengelköy’de bir Çeng”, 2000’de 
“1990-2000 Şiirleri”, 2005’te “Karakavak” adlı şiir 
kitaplarım yayınlandı. 

D.: Müziğe de aşıksınız, daha çok hangi türleri 
dinlemeyi tercih ediyorsunuz?
H.H.: Aslında müziğin her türlüsünü dinlerim; 
tabi arabesk hariç, insanlar nasıl dinliyor onu hala 
anlamıyorum. Klasik Türk Müziği ve Klasik Batı 
Müziği’ni severek dinlerim. İkisi arasında bir ayrım 
yapamam. Ama birisinden vazgeçmem gerekse 
Dede Efendi’yi bırakamam. Yani Klasik Türk 
Müziği sevgisi ağır basar.
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DENGE: Atabay İlaç’ın 2. Dünya Savaşı 
yıllarına dayanan kuruluş hikâyesini öğrenebilir 
miyiz?
BÜLENT ATABAY: Babam Eczacı Ömer 
Kemalettin Atabay’ın (1903-1967), 2. Dünya 
Savaşı esnasında, Türkiye’nin tek ecza 
deposu olan “Şark Merkez Ecza Deposu”nda 
çalışmasıyla Atabay’ın tarihçesi de başlamıştır.

Şark Merkez Ecza Deposu, 1906 yılında 
“Drogerie Centrale De Orient” ismi altında 
İngilizler tarafından kurulmuştu. Bu müesseseyi 
İngilizlerden sonra Rumlar satın almış ve 
uzun yıllar işletmişlerdir. 1945 yılında babam 
Ecz. Ömer Kemalettin Atabay, Ecz. Hasan 
Derman ve Ecz. Ziya Bey üç ortak olarak “Şark 

Atabay Şirketler 
Grubu Başkanı 
Bülent Atabay
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Geçmişten 
Geleceğe Sağlık

tabay Şirketler Grubu Başkanı 
Bülent Atabay; “Yıllar boyunca 
üretimde kalite, güvenilir hizmet ve 

çevreye duyarlılık ilkelerimiz politikalarımızın 
temelini oluşturdu ve faaliyetlerimizin 
ilerlemesini sağlayan esaslar oldu. Bu 
ilkeler doğrultusunda sorumluluklarımızın 
bilincinde olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamaya kendimizi adarken bu kavramların 
bütünlüğünden asla taviz vermedik” diyor.

A
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Merkez Ecza Deposu”nu, eski ortakların işi 
bırakması üzerine devralmışlar ve uzun zaman 
çalışmışlardır. 

2. Dünya Savaşı’nda, harpten perişan olmuş 
Avrupa ve harbe girmemesine rağmen zorluklar 
içinde olan Türkiye’de ilaç sıkıntısı yaşanmış, yerli 
ilaç üretiminin elzem ve şart olduğu anlaşılmıştır. 
Bu zor dönemlerde Türkiye’de, ilaç fabrikası 
olmadığı gibi döviz de bulunmamaktadır. 
Hatta “fındık takası” denen bir usulle babam 
o tarihlerde aspirin ve kinin ithal ederdi. O 
zamanlarda bugünkü gelişmiş ilaçlar da yoktu.

2. Dünya Savaşı bitince, harbi kazanan Amerika 
harpten zarar görmüş ülkelere “Marshall Yardımı” 
ismi altında yatırım için parasal yardım başlattı. 
Marshall Yardımı’ndan istifade eden babam o 
tarihlerde az olmasına rağmen makine temini için 
önemli olan 28.000 dolarlık bir imkân sağladı. 
Amerika’dan tablet makineleri, paslanmaz çelik 
karıştırıcılar ve şurup tankları getirildi ve 1950-
1955 yıllarında Tophane’deki ilk iş yerinde yerli 
ilaç üretimine başladı.

Türkiye’deki ekonomik durumun zamanla 
iyileşmesi ve işlerin süratli büyümesi üzerine, 
Acıbadem’deki ilaç tesisleri 1967 yılında kuruldu. 
Bugün de bu tesislerde çok daha önemli ve 
çeşitli ilaçlar üretilmektedir.

D.: Sizi daha detaylı tanıyabilir miyiz?
B.A.: 1938 yılında İstanbul’da doğdum. İlkokul 
tahsilimi Fındıklı’da, İnönü İlkokulu’nda yaptım. 
Orta ve lise tahsilimi 1950-1958 tarihleri 
arasında Robert Kolej’de İngilizce olarak 
tamamladım. 

Robert Kolej’deki tahsilim esnasında çok kıymetli 
hocalardan kimya dersleri aldım. Kimyaya 
merakım ve ilaç hammaddesi üretimi için 
çok önemli bir konu olduğundan Almanya’da 
Heidelberg Üniversitesi’ne gittim ve organik 
kimya tahsili gördüm. 

Heidelberg Üniversitesi’ndeki eğitimim temel 
organik kimya üzerine olduğu için mesleki 
hayatımda çok faydası oldu. Ayrıca çok iyi 
derecede Almanca ve İngilizce biliyorum ve 
günlük çalışmalarımda kullanıyorum.

D.: Atabay Kimya Tesisleri’nden bahseder 
misiniz?
B.A.: 1968-1970 yıllarında Gebze’de büyük bir 
alan üzerine Atabay Kimya Tesisleri kurulmuştur. 
Bu tesislerde, FDA onaylı ve Avrupa’da tek 

üreticisi olduğumuz parasetamol üretimi 
yapılmaktadır. Burada kullanılan proses ve 
tesisler tarafımızca geliştirilmiştir. 

Atabay Kimya Tesisleri’nde son 45 yıl 
süresince parasetamol üretimi ile beraber 
çok önemli (amoxicillin, ampicillin, ibuprofen, 
sulfametoksazol, trimethoprim…) 40’tan fazla 
ilaç hammaddesi de üretilmiştir. 

Bunun yanında Atabay Kimya Sanayi tarafından 
Gebze’deki tarım hammaddeleri üretim 
tesislerinde yirmiden fazla kimyasal hammadde 
üretilmiştir. Bunlar, süne mücadele ilacı, buğday, 
pamuk, pirinç için herbisitler ve pyrethroid 
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insektisitlerdir. Ürettiğimiz zirai mücadele ilaçları 
çok büyük bir başarı ile memleketimizde 
kullanılmıştır.

Bu çalışmaları yaparken hem çok büyük 
laboratuvar proses geliştirme tecrübemiz oluştu 
hem de bu proseslerle üretim yapabileceğimiz 

tesisleri yapacak mühendislik bilgim gelişti. 
Böylelikle şu anda her türlü kimyasal 
ilaç hammaddesini üretebilir hale gelmiş 
bulunmaktayız.

D.: Atabay İlaç’ın tıbbi müstahzar ve kimyasal 
ürün portföyünde daha çok hangi tedavi 
gruplarına yönelik ürünler var?
B.A.: Tıbbi müstahzarlarımız arasında; 
analjezikler/öksürük ve soğuk algınlığı 
preparatları, antiromatikler/antiinflamatuvar 
ilaçlar, mukolitikler, ekspektoranlar, antibiyotik 
antibakteriyeller, florokinolonlar - antibakteriyel 
makrolitler - antibakteriyel antitussifler, 
antitüberküloz/antibiyotikler, anti-ülser ilaçlar, 
antihistaminikler, antiviraller, antitrombotikler ve 
anti kanser ilaçlar yer almakta. Kimyasal ürün 
portföyümüzde ise grip tedavisinde oseltamivir 
fosfat, kronik hepatit B tedavisinde entekavir 
ve tenefovir, tromboembolizm tedavisinde 
enoksaparin sodyum bulunmaktadır.
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D.: Parasetamol üretiminde son durum nedir?
B.A.: Atabay 1965’ten beri parasetamol 
üreticisidir. Nitrobenzenden başlayan, 
lokal üretilen hidrojeni kullanan katalitik 
hidrojenasyonun ardından para-aminofenole 
kadar basit ve temiz bir prosese sahiptir. 
Para-aminofenol, asetik anhidrit tarafından 
parasetamol elde etmek üzere asetillenir. 
İşlenmemiş parasetamol bu yolla üretildikten 
sonra iyondan arındırılmış suda kristalize edilir 
ve saf parasetamol elde edilir. Bu süreçte 
halojenize aromatik bileşikler kullanılmaz, 
böylece parakloroasetanilid gibi toksik 
halojenize aromatikler ortaya çıkmaz. Atabay’ın 
parasetamol (asetaminofen) tesisi 1986’dan 
beri FDA onaylıdır. Tesis birçok defa FDA ve AB 
otoriteleri tarafından denetlenmiştir.

Parasetamol üretimimiz artarak devam 
etmektedir. Bu ürün dünyada en çok kullanılan 
antipiretik ve analjesik ilaç hammaddesi haline 

gelmiştir. Dünyadaki üretimi 120.000 ton 
olmuştur. Bu ürünü Avrupa’da sadece Atabay 
İlaç üretmektedir. Bu ilaç hammaddesini 
Avrupa ve Amerika’da geniş çapta satmaktayız. 
Doğrudan tablet yapılabilen %90 parasetamol 
ihtiva eden ürünlerimiz başarı ile dış ülkelerde 
tercih edilmektedir.

Parasetamolü tamamen yerli üretilen benzen, 
nitrik asit ve sülfürik asit kullanarak hiç ithalat 
yapmadan çok büyük çapta üretmek kabildir. 
Bunu düşünüyoruz, ama maalesef Türkiye’deki 
mevcut mevzuat buna imkân vermemektedir. 
İlgili mevzuat değişirse bu projemizi de 
geliştireceğiz. 

Diğer taraftan parasetamol ihracatı bizim 
için çok önemlidir. Parasetamol sayesinde 
ihracatımızın tutarı ithalatımızın tutarını 
geçmektedir. Bu durum Türkiye ekonomisine de 
çok büyük fayda sağlamaktadır.
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D.: Atabay’ın ilaç ve ilaç hammaddeleri 
üretimiyle ilgili hedefleri neler?
B.A.: Türkiye’de yerli jenerik ilaç sektörü 
çok küçülmüştür. Bu, kullanılan ilaçların 

parasını ödeyen Türkiye için çok mahsurludur. 
Türkiye’deki yerli jenerik ilaç sanayi yok olursa, 
devletin ilaç ödeme giderleri anormal şekilde 
artar.

Biz Atabay İlaç olarak, kendi önemli 
hammaddelerini üreten ve bunları ihraç eden bir 
jenerik firma kimliğinde gelişmeyi hedefliyoruz. 
Geliştirmekte olduğumuz ürünler yeni, patenti 
bitmiş, ama Türkiye’nin ihtiyacı olan, kimyası 
ve üretimi zor ürünlerdir. Bunlar, ciddi ve kalıcı 
virüs hastalıklarının, sağlığa ciddi zarar veren 
fungal enfeksiyonlarının ve gastroenterolojik 
hastalıkların tedavisinde kullanılan önemli 
ilaçlardır. 

Öte yanda ileride kanserle ilgili ilaç üretiminde 
büyük çalışmalarımız olacaktır. Bunlar 
dışında son on senede gelişen ve çok önem 
kazanan biyoteknolojik ilaçların üretimi için de 
çalışmaktayız. 

Hedeflerimiz kendi ürünlerimizi geliştirip bunları 
hastalarımız için pazara sunmaktır. Son yıllardaki 
araştırma ve geliştirme çalışmalarımızdan 
ilaç piyasasına çok önemli ürünler çıkarmış 
bulunmaktayız.
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D.: Atabay İlaç’ın sosyal sorumluluk anlayışını 
anlatır mısınız?
B.A.: Atabay İlaç sosyal sorumluluk bilinciyle 
ülkemiz ve insanlık için ucuz ve kaliteli ürünler 
üretmektedir. Ayrıca çevre bilincini çok 
önemsiyoruz. Örneğin, 43 dönümlük Atabay 
Hatıra Ormanı’na binlerce ağaç diktik ve benzer 
projelerimize devam ediyoruz.

D.: İhracat çalışmalarınızda son durum nedir?
B.A.: Parasetamol’u Amerika başta olmak üzere 
birçok Avrupa ülkesine ihraç etmekteyiz. Ayrıca 
dünyanın her yerine bitmiş ürün olarak ilaç 
ihracatımız her yıl artarak devam etmektedir. İlaç 
ihracatımızda UNICEF de önemli ve özel bir yer 
tutmaktadır.

Atabay bugün, küresel ticaret faaliyetlerini 
müşteri memnuniyeti üzerine kurduğu ünü 
ve sağladığı tüm ürünleri kapsayan ihracat 
portföyüyle sürdürmektedir. Atabay’ın 
uluslararası pazarlamadaki başarısının 
kaynağı, her ülkenin ihtiyaçlarına göre ve ilgili 
yasal düzenlemelere uygun biçimde hizmet 
sunmadaki uzmanlığıdır.

Geçtiğimiz on yılda operasyon kapsamımız 
genişlemiş, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, 
Ortadoğu, Asya ve Afrika’ya kadar uzanmıştır. 

Atabay’ın nakliyedeki deneyimi de, ihracat 
kaynaklı konuları kolayca yönetebilmesini 
sağlayarak ürünleri son hedeflerine verimli ve 
güvenilir alternatiflerle ulaştırabilmesini olanaklı 
kılmıştır.

D.: Atabay İlaç’ın sağlık sektöründeki vizyonu 
ve misyonu nedir?
B.A.: Atabay İlaç olarak, ilaç hammaddesi ve 
buna bağlı olarak jenerik ilaç üretmekteyiz. 
Ayrıca dışa bağımlı olmayı azaltan ve ülkemiz 
için önemli olan ilaçları üretmeyi esas 
almaktayız. Bir diğer önemli hedefimiz de 
önümüzdeki yıllarda kullanımı ve önemi daha da 
artacak olan biyoteknolojik ürünleri üretmektir.
 
D.: Selçuk Ecza Deposu için neler 
düşünüyorsunuz?
B.A.: Selçuk Ecza Deposu’nun kurucusu 
Ahmet Keleşoğlu’nu çok eski günlerden 
tanırım. Babam da Ahmet Bey’i çok iyi tanırdı  
ve severdi. Çok başarılı olacağını düşünür ve 
söylerdi. 

Hakikaten Ahmet Bey çok zor bir iş olan ecza 
depoculuğunda başarılı olmuş, Türkiye’ye ve 
bizlere çok faydalı olarak, sağlıklı bir ilaç piyasası 
oluşturmuştur. Bu vesile ile kendisine hürmet ve 
teşekkürlerimi sunarım.

Bülent Atabay
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İki Beden Tek Ruh
 

üher ve Süher Pekinel piyano ikilisi 
uluslararası müzik dünyasında istisnai 
bir ilgi odağı olmanın yanı sıra, kendi 

alanlarında günümüzün önder sanatçıları 
arasında yer alıyorlar. Pekineller, kendi “müzikal 
nefes derinliklerine” odaklanabilmek için 
göz temasında bulunmadan çalan dünyanın 
tek ikilisi olarak, müzik severleri büyülemeyi 
sürdürüyorlar.

DENGE: Müziğe nasıl başladınız ve dinleyici 
karşısına ilk çıkışınız nasıl oldu?
GÜHER & SÜHER PEKİNEL: Bir yandan 
çok küçük yaştan beri müziğe karşı büyük bir 
duyarlılık, diğer yandan ise annemizin piyano 
çalmış olması ve evde her zaman değişik 
müzik türleriyle çevrili olmamız, doğal olarak 

bizi müziğin sihrinin içine çekti. Piyanoya olan 
ilgimizi fark eden annemiz bizi, konservatuar 
müdürü Avusturyalı piyanist Ferdi Statzer’e 
götürdü. Onunla çalışmaya başladığımızda beş 
yaşındaydık. İlk kez altı yaşında dinleyici karşısına 
çıktık. Dokuz yaşında ise Ankara Filarmoni 
Orkestrası eşliğinde canlı olarak yayınlanan ilk 
konserimizi verdik. 

D.: Nasıl bir müzik eğitimi aldınız?
G&S.P.: Paris Konservatuarı ve Frankfurter 
Musikhochschule’de müzik eğitimi aldıktan 
sonra, çağımızın en önemli piyanistlerinden 
Rudolf Serkin’in daveti üzerine Philadelphia 
Curtis Institute of Music’te kendisiyle, daha 
sonra ise New York’ta Claudio Arrau ve Leon 
Fleischer gibi piyano efsaneleriyle çalıştık. 1978 
yılında yüksek lisanslarımızı yaptığımız Julliard 
School’dan birincilikle mezun olduk. 1984 
yılında Herbert von Karajan tarafından Salzburg 
Festivali’ne davet edildik ve akabinde ünlü 

Mustafa Altıntaş
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orkestralarla birlikte çalışarak dünya çapındaki 
müzik kariyerimize başlamış olduk.
 
D.: Sahnede göz temasınız yok, peki bunun 
sanatınıza katkısı neler oldu?
G&S.P.: Son yıllarda piyanolarımızı karşı karşıya 
değil, arka arkaya yerleştirerek çalıyoruz. 
Bunun iki önemli etkisi var. Birincisi, iki piyano 
da seyirciye orijinal sesiyle ulaşıyor. Piyanolar 
karşılıklı konduğunda, ikinci piyano kapaksız 
olduğu için sesin %65’i tavana çarptıktan sonra 
salona yansıyor. Dolayısıyla pedallar birbirine 
karışıyor ve ses kalitesi de kimliğinden çok şey 
kaybediyor. İkinci etki de şu: Göz temasının 
eksikliği, çok yaratıcı bir mesafenin oluşmasını 
sağlıyor. Göz teması yerine müziğe daha 
yoğun biçimde konsantre olmak, daha fazla 
risk alabilmemizi sağlıyor, böylece momentumu 
daha doğal yaşıyor ve yaşatabiliyoruz. 

D.: Aranızdaki uyum sadece ikiz olmanızdan 
mı kaynaklanıyor?
G&S.P.: Elbette ikiz olmamızdan kaynaklanan 
telepatik bir uyum söz konusu. Bu uyum 
bize genlerimizle verilen bir şey. Ama onu 
işlemezseniz olduğu yerde kalır. Tüm ikizlerde bu 
derece mükemmel bir uyum göremezsiniz. Biz 
sonu olmayan uyum bütünlüğüne erişebilmek 
için onu incelte incelte, yonta yonta derine 
doğru işliyoruz. Küçük yaştan itibaren o uyumu 

hem kendimizde, hem de birlikte yakalayabilmek 
önemini hiçbir zaman yitirmedi.

Aslında ikiz olduğumuz için karşıtlığımızı daha 
çok vurgulamak istiyoruz. Bu sık rastlanan bir 
şey değil, ikizlikte aynılık vurgulanır. Ama biz 
ikizliğimizde daima karşıtlığımızı vurguladık. 
Daha dokuz yaşındayken Ankara Filarmoni 
Orkestrası ile verdiğimiz ilk konserimizde aynı 
kıyafetleri giymemizden sonra bir daha bu 
durumun tekrarlanmasını istemedik ve ısrarla 
ayrı renkleri ve kıyafetleri seçtiğimizi hatırlıyoruz. 
Aynı hocalarla çalışmamıza rağmen solist 
olarak aynı repertuarı çalmadık mesela, çünkü 
dinamizmimizi karşıtlıktan alırken onun kendine 
has uyumunu vurgulamak bizlere zevk veriyor, 
ufkumuzu genişletiyor. Ama burada uyumdan 
bahsediyoruz, aynılıktan değil. Farklı yönlerimiz 
de var ve olmasını da çok önemsiyoruz. 
Karşıtlığımız bu alanı da besliyor.

D.: Özel hayatınızda sahnede olduğu gibi 
uyumlu bir ikili misiniz?
G&S.P.: Küçük yaşlarda, ailemiz ikiz olmamızdan 
dolayı aramızda ayrım yapmamaya çalışsa 
da, bireysel kişiliğimiz bir formda kendini ifade 
ediyordu. On yaşından itibaren aynı hocalarla 
da çalışsak, yolumuzu solist olarak ayırdık. 
Zaten iyi bir düo olmanın ön koşullarından 
biri de budur. Bir müzisyene kimliğini özel 
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tınısı ve yorumu kazandırır. Başkalarından ve 
çevrenizden ne kadar etkilenseniz de içgüdü ve 
birikimleriniz doğrultusunda gelişiminizi kendiniz 
şekillendiriyorsunuz.

Bizim farklı yönlerimizin sentezi de yaptığımız 
ortak çalışmalarda elde ettiğimiz sonucu daha 
güçlü ve özel kılıyor. Burada denge ve yaratıcılık 
çok önemli. Birinin fark edemediği veya 
önemsemediği ayrıntıyı öbürü görebiliyor. Ayrıca, 
değişik açılardan bakarken, yepyeni ortak bir 
yapıyı aynı nefeste yaratabilmek, yalnız ikiz 
olmanın bir ayrıcalığı olmamalı. Sonuç olarak, 
sahne her zaman öngöremediğimiz riskleri 
barındıran bir macera. Bu macerayı aynı nefeste 
yaratarak yaşamanın hazzı gerçekten çok 
özel. Ancak arkadaşlarımız başta olmak üzere 
özel hayatımız ve hayat tarzlarımız birbirinden 
tamamen farklı.

D.: Take Bach albümünüz için düşüncelerinizi 
alabilir miyiz?
G&S.P.: Bu albümü dinleyenler, bir piyano 
ikilisinin neden Bach ve caz ile ilgilendiğini 
kendilerine soracaklardır. Bizi bu aşamaya 
getiren uzun bir gelişim ve ilerleme sürecidir. 
Johann Sebastian Bach, çocukluğumuzdan 
beri bizim için gerçeği ve aynı zamanda 
çok boyutlu düşünceyi aksettiren en önemli 
bestecidir. Armoni içinde şeffaflığı ve 
olağanüstünün sonsuz arayışını ve doğrudan 
formüle edilişini sadece Bach’ta bulduk. 

Bach’ın büyüklüğü, bitmek tükenmek bilmeyen 
bir vizyon gücü ile geçmişi, bugünü ve 
geleceği aynı zamanda yaşatabilmesinden 
kaynaklanmaktadır.

Bach’ın çok boyutlu matematiği de bizi daima 
büyülemiştir. Çeşitli melodik düzenlemeler 
kendilerine özgü labirentler içinde gelişirken, 
müzikal ifade, 16’lıklar, trioleler ve 32’lik notalar 
ile yaratılan karşıt dinamikler sonucu ritmik bir 
“süreç” oluşuyor. Bu mimarideki unsurların 
yeniden düzenlenmesi ile caza özgü temel 
“swing”i yakalamak böylece mümkün oluyor. 
Bu, Bach müziğinin biraz yabancılaştırılması 
mıdır? Tam tersine! Değişim sonucu müzik, yeni 
bir boyut ve şeffaflık kazanıyor. 

Bizim için ise doğaçlama sayesinde, yorumda 
yeni yönler açılmakta; matematiksel yapının 
çözülüp yerini “swing”e bırakması sayesinde 
her şey hafifliyor. Hafiflik “kolaylık” anlamını 
içermez. Tam tersine altyapıdaki bu “hafiflik” 
ve “arındırılmışlık “swing”i beraberinde getiriyor. 
Bu sayede cazın katkısı da müziğe yeni bir 
boyut kazandırmış oluyor. Bütün bu özellikler 
Bach’ın büyüklüğünün zaman sınırlarını aşan 
sonsuzluğunu kanıtlar.

Bu açıdan Jacques Loussier ile çalışmamız bize 
Bach ile ilgili yeni bir vizyon kazandırdı. Bunun 
için kendisine çok müteşekkiriz. Jacques 
Loussier’yi ilk kez hayretle dinlediğimizde, 
kendisine özgü oluşturduğu doğaçlama 
ve kompozisyon karışımı bir “form” ile caz 
olgularına dayalı yeni ve orijinal bir “tarz” 
yarattığını görmüştük. Ünlü piyanist Glenn 
Gould’un yeniliklere açık Bach yorumları ile 
yetişen bizim kuşak için bu tarz, yepyeni ve 
değişik bir keşifti. Bu gelişme bizi daha sonra 
Bill Evans ve George Shearing’e yöneltti. Onları 
caz piyanistlerinin “şairleri” olarak yaşamanın 
zevkini tattık. Evans, Shearing ve Loussier 
cazda kendilerine özgü tarzlarını bulmuşlardır. 
Her üç piyanist de sadece Bach ile çalışmakla 
kalmamış, Brahms, Schumann, Debussy, 
Ravel, Satie ve Milhaud’nun armonilerini de caz 
ile harmanlayarak yeni yorumlara ulaşmışlardır. 
Klasik besteciler de caz ile ilgilenmişlerdir.
 
Bela Bartok, Benny Goodman için “Kontrastlar 
Triosu”nu yazmış, Stravinsky ise yıllar boyunca 
gecelerini caz barlarda geçirmiş ve kendini 
Woddy Herman Orkestrası için yazdığı 
“Ebony Konçertosu”na adamıştır. Gelişmeler 
Pederecki’den Boulez’e dek günümüze 
kadar sürmüştür. Bu da cazın aslında New 
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Orleans kökenli olmasına rağmen, yıllar sonra 
Avrupa’da da kendine özgü bir tarz geliştirdiğini 
göstermektedir ki bu tarz ve teknik klasik 
faktörleri günümüz ile olağanüstü bir şekilde 
birleştirmektedir. Bunun yansımalarını öğrenci 
olduğumuz yıllarda, dünyanın her yerinden 
gelen öğrencilerin buluştuğu Juilliard Okulu’nda, 
çalışma odalarında sabahın erken saatlerinde 
Chopin etütleri veya Bach fügleri yerine, caz 
doğaçlamaları çalarak günlerine başladıklarını 
gördüğümüzde daha iyi anladık.

“Olağan dışı” bir bağlantı “ideal” bir bağlantı 
şeklinde nasıl gelişebilir ve büyüyebilir? Asırlardır 
kendi içinde oturmuş ve dengesini bulmuş bir 
“form” bu kalıplaşmanın dışındaki özgürlüğe 
uyum sağlayabilir mi? Bize göre, bu doğal 
bir gelişim sürecidir. Bugünkü müziğin her 
türü, kendi tarzında karşıtları ile temas ederek 
yoğun şekilde globalleşmeyi yaşamakta, kendi 
içerisinde çözülmekte ve birbirleri içinden 
geçerek yeni bir yaşam oluşturmaktadır. Bunu 
modern müzik en iyi şekilde yansıtıyor. Yenilik 
arayışı içinde karşılaştığı aykırı unsurların radikal 
etkileri sonucu, yeni biçim ve müzikal serbestlik 
şekilleri oluşmakta ve bu süreç de bizi cazın 
temelindeki kavramlara yakınlaştırmaktadır. 
“Füzyon” ve “dünya müziği” yeni bir çağın 
başlangıcındadır. Bu yeniçağda caz da daima 
yeni ortaklıklar arayarak müzikal yaşamını 
zenginleştiren birleşimlere giriyor. Kendi 
dalımızda bunu Grammy ödüllü Bob James 
dehasıyla yaşamak da ayrı bir zevkti. 

D.: “Bach Jazz”da da yine ünlü bestecinin 
eserlerini caz formunda yorumluyorsunuz. 
Bu tür albümlere klasik müzik dinleyicilerinin 
yaklaşımı nasıl oluyor, benzer çalışmalara 
devam etmeyi düşünüyor musunuz?
G&S.P.: Klasik müziği cazla aynı şemsiye 
altında birleştirmek oldukça zor. Bu iki müzik 
kültürü ve ifade biçimi arasında uyum olması 
şart. Sanatçıların bu uyumu yakalaması 
da kolay değil. Ama Jacques Loussier bu 
konuda başarılı bir örnek. Klasik müzik cazla 
özgürleşiyor ve zenginleşiyor. Caz ise klasik 
geleneğinde bambaşka bir derinlik kazanıyor. 
Önemli olan, klasik müzik ve caz dinleyicilerinin 
arasındaki mesafenin kapanıp, bu iki müzik 
türünün kalitelerinden hiçbir şey kaybetmeden 
birbiri ile harmanlanması. Zaten son 10 yılda 
cazın Türkiye’de geldiği yer hiç beklenmedik bir 
gelişme. Artık bütün dünya Türkiye’nin, Türk caz 
yaşamı da dünyanın bir parçasıdır. Türkiye’ye 
gelen günümüzün en önemli müzisyenleri ile 
yapılan “session”lar bunu kanıtlamakta. Bu 

gelişme bizleri çok mutlu ediyor. Durmadan 
çemberi büyütmeliyiz.

D.: İki farklı tarzı aynı potada eritme fikri nasıl 
oluştu?
G&S.P.: Daha önce de belirttiğimiz gibi 
çocukluğumuzdan beri Bach’a aşinayız. 
Zamanın ötesinde kalabilen yapıtlar yaratan ve 
eserleri hiç zorlanmadan, farklı yorumlanabilen 
bir bestecidir. Eserleri “Swing” özellikli olduğu 
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için cazla uyumludur ve bu nedenle caz 
müzisyenleri arasında popülerdir. Ancak Bach’ın 
müziğinin mimarisini tümüyle bozmadan caza 
uyarlamak, bu “Swing” özelliğini yakalamakla 
mümkün oluyor. Tekrar vurgulamak gerekirse, 
bu onun müziğini yabancılaştırmadığı gibi, 
müziğine yeni bir boyut ve şeffaflık kazandırıyor 
ve müzisyene doğaçlamaya yönelik yeni ufuklar 
açıyor.

D.: Albüm yaparken nelere dikkat edersiniz?
G&S.P.: Biz hiçbir zaman popüler olmayı 
hedeflemedik. Yaptığımız bütün işlerin, 
kendiliğinden, bizim kişiliğimizi, müzik anlayışımızı 
göstereceğine inanıyoruz. Her zaman, 
konserlerde çalarak birikimimizi ilerlettik ve 

sonra stüdyoya girerek, edindiğimiz bu birikimi 
dinleyicilere en iyi şekilde ulaştıracak projeleri 
üretmeye çalıştık.

D.: Çokça ödül aldınız, ilk akla gelenler 
hangileri?
G&S.P.: Almanya’yı temsilen katıldığımız 
UNESCO Dünya Müzik Yarışması dâhil, 
Almanya, ABD ve İtalya’da uluslararası 
yarışmalarda ikili ve solo olarak birçok birincilik 
ödülü aldık. Herbert von Karajan’ın müzikal 
gelişimimize ve kariyerimize yaptığı katkıların yanı 
sıra Leonard Bernstein, Jacques Loussier ve 
Bob James’in bizler için özel olarak yazdıkları 
eser ve düzenlemeleri CD kayıtlarına taşıyarak 
2011 “Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler” 
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projesi ile yılın en başarılı sosyal sorumluluk 
ödülünün yanı sıra, devlet sanatçısı ve Boğaziçi 
Üniversitesi Fahri Doktora unvanlarına layık 
görüldük. Leonard Bernstein’ın bizler için 
düzenlediği “Batı Yakası Hikâyesi”nin iki piyano 
versiyonu “Yılın Plağı” seçilirken, Jacques 
Loussier ile Jazz Projeleri “Take-Bach” satış 
rekorları kırdı ve önemli uluslararası ödüller 
kazandı. Warner Classics’le yaptığımız bir sürü 
CD kaydımızın yanı sıra, son yıllarda çıkan 
Bach’ın 2’li ve 3’lü piyano konçertoları, Brahms 
ve Saint-Säens eserlerini içeren kayıtlarımız ve 
dünyada önde gelen DVD kayıt firmalarından 
biri olan Arthaus Berlin ile yaptığımız DVD’lerimiz 
de Daily Telegraph, Guardian gazeteleri ve 
Gramophone Magazine tarafından yılın en 

iyi kayıtları arasında gösterildi. Şu an üçüncü 
DVD’mizin bitiş aşamasını gerçekleştiriyoruz. 
Yılsonu, Şubat 2014 itibarıyla piyasada olması 
planlanıyor. Warner Classics ve Arthaus bizlerle 
ilgili bir arşiv geliştirmiş durumda.

D.: Hayatınızı konu alan iki de belgesel 
bulunuyor?
G&S.P.: Bu belgesellerin ilkinin prodüksiyonu 
Alman ZDF kanalı tarafından gerçekleştirilmiştir. 
ARD-ARTE kanallarının ortak yapımı olan “İkiz 
Yaşam” adlı ikinci belgeselin ise yayın hakları 
UNITEL tarafından devralınmıştır ve halen dünya 
televizyonlarında tekrarlanarak yayınlanmaktadır. 
Unitel ile de halen çalışıyoruz. Dünyanın önde 
gelen en önemli firmaları olmaları dolayısıyla, 
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çalışmalarımızda ne kadar şanslı olduğumuzun 
ve minnettarlığımızın bilincindeyiz.
  
D.: Konserlerinizden de bahsedelim? 
G&S.P.: Gerçekleştirdiğimiz en önemli konserler 
arasında; Zubin Mehta yönetiminde Viyana 
Filarmoni Orkestrası ile naklen yayınlanan 
“Eurovision Konseri”, yine kendisi yönetimindeki 
İsrail Filarmoni ile sekiz şehirlik bir turne ve Münih 
Opera Orkestrası ile konserler, Avrupa turnesi 
ve son olarak Floransa Operası’nda filme alınan 
Mehta Festivali çerçevesindeki canlı konserimiz 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Jacques 
Loussier ile 3. Avrupa turnemizde televizyondan 
naklen yayınlan SWR-BBC ortak yapımı 
Schwetzinger Festspiele konseri, Radyo France 
için Michel Plasson yönetiminde Orchestre 
National du Capitole de Toulouse’un 50. Yıl 
Kutlamaları, Sir Colin Davis yönetiminde English 
Chamber Orchestra ve London Mozart Players 
ile İngiltere, İspanya ve Almanya’da konserler, 
İsviçre Lucerne Piyano Festivali’nin açılış konseri, 
Salzburg, Edinburgh Festivali gibi önemli 
festivallerdeki konserlerimiz, 30 yılını geçmiş 
kariyerimizde dünyanın belli başlı merkezlerinde 
2-3 yıl arayla yıllarca yaptığımız değişik konserler 
ve çekimler şu an aklımıza gelenler...

D.: Çok sayıda ülkede konserler veren bir ikili 

olarak, farklı kültürlerin size farklı yaklaşımları 
söz konusu mu? 
G&S.P.: Müzik duygusal boyutuyla din, dil, ırk, 
cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm insanlarda aynı 
etkiyi yaratan sihirli bir diyalog aracı ve evrensel 
bir dil. Ancak klasik müzikte bazı eserlerin 
dinlenmesi ve anlaşılması; araştırma, emek ve 
birikim gerektiriyor. Bu birikim de Avrupa’nın 
evrensel ve çok köklü kültürel geleneğinde 
yatıyor. Ama artık bu müziğe sadece Avrupalı 
olarak değil, daha evrensel ve tüm müziklerin 
birbirinden etkilendiği bir birikim çerçevesinde, 
yani dünya müziği olarak bakılması gerektiğine 
inanıyoruz.

D.: Çok önemli eğitim projeleriniz var, 
bunlardan bahseder misiniz?
G&S.P.: Birinci projemiz olan “Dünya 
Sahnelerinde Genç Yetenekler”in amacı, 
bildiğiniz gibi üstün yetenekli gençlerimizin 
dünya çapında tanınmış ve dallarında en 
iyi hocalarla Avrupa’da eğitim görmelerini 
sağlamak, dünya sahnelerine yollarını açmak 
ve uluslararası yarışmalarda başarılara imza 
atmalarına katkıda bulunmak. Bu kapsamda, 
üç sene zarfında bursiyerlerimiz uluslararası 
müzik yarışmalarında altı birincilik ve üç ikincilik 
ödülü kazandılar. Bunların arasında Türkiye’de 
bir ilk olarak 16 yaşındaki Veriko Cumburize, 
İsviçre / Montreux’da en önemli yarışmalardan 
biri addedilen Tchaikovsky Uluslararası Genç 
Müzisyenler Yarışması’nda sadece tanınmış 
simalardan oluşan bir jürinin en yüksek puanıyla 
birincilik elde etmiştir.  

2013’ün ilk sezonuna kadar Onduline 
Avrasya, 2013 ikinci yarısından itibaren 
Tüpraş’ın sponsorluğunu üstlendiği projede 
müzisyenlerimiz Viyana, Paris, Berlin, Münih, 
Leipzig, Köln, Zürih ve Brüksel’de dünyanın 
en seçkin konservatuarlarında eğitimlerini 
sürdürüyorlar. Ülkemizde önde gelen 
orkestralarla birlikte çalan müzisyenlerimizin 
konser videoları YouTube’da ilgiyle izleniyor. Son 
olarak Nisan’da Boğaziçi Üniversitesi’nde Albert 
Long Hall’da verdikleri konserle büyük beğeni 
topladılar. 2014 itibarıyla genç müzisyenlerimiz 
konserleriyle bir ilk olarak yurt dışına da açılmış 
olacak. Almanya ve İsviçre’de de konserler 
verecekler. Bu projemizin Türkiye’de bu kadar 
derin bir yankı yaratacağını hiç düşünmemiştik. 
Nitekim artık Avrupa’dan da orada önemli 
hocalarla okuyan ve projede muhakkak yer 
almak isteyen genç müzisyenlerimiz başvuruda 
bulunuyorlar. Bu bizler için büyük bir sürpriz. Her 
halükarda önceliğimiz Türkiye içinden başvuran 
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gençlerimizde olacaktır. Çünkü onların bu ıssız 
ve susuz çölde buna daha fazla ihtiyaçları var.

İkinci projemizi, Türkiye’nin her yöresinden 
seçilmiş üstün yetenekli çocukların okuduğu 
“TEVİTÖL (Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel 
Lisesi)” özel yatılı lisesinde “G&S Pekinel Müzik 
Bölümü”nü kurarak başlattık. Bu projeyi ayağa 
kaldırabilmek için bu müzik bölümü yararına, 
ünlü caz piyanisti Jacques Loussier ile bir 
konser verdik. 2007’den itibaren yürütülen 
başarılı çalışmalar doğrultusunda müzik dersi 
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde iki saate 
çıkarıldı ve okul müfredatına entegre edilmek 
suretiyle bir ilk olarak notlandırılmaya başlandı. 
Mayıs ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde ve 
ardından Kadir Has Üniversitesi’nde öğrencilerin 
verdiği konser her zamanki gibi, büyük ilgi 
topladı. Artık öğrenci velilerinin önemli bir kısmı 
çocuklarının müzik eğitimi alması gerekliliğine 
inandığı için TEVİTÖL’ü seçtiklerini vurguluyorlar. 
Burada da öğrencilerimizi iki önemli aşamadan 
geçmiş olarak sınavlandırarak bölümümüze 
kabul ediyoruz. İtina ile seçilmiş konservatuar 
hocalarımız öğrencilere ders vermekte. 

Üçüncü projemiz anaokulu ve ilkokullarda, 
çocuklara analitik düşünce, yaratıcılık ve 
özgüven aşılayan dünyaca tanınmış “Orff-
Schulwerk Müzik Eğitimi” konseptinin müfredata 
entegre edilerek gerçekleştirilmesi ve müzik 
hocalarının bu amaçla eğitilerek, sistemi 
uygulamasını kapsıyor. Proje, ülkemizin tüm 
çocuklarına yönelik olarak; 10 Eylül 2010 
tarihinde imzalanan protokol uyarınca Milli Eğitim 
Bakanlığı ile birlikte uygulandı. Bu sistemde 
tüm sanat dallarından başka ses, jestler ve tüm 

davul türlerinden yararlanılarak, insanın içinde 
zaten var olan yaratıcı güçleri ritim, hareket 
ve konuşma yoluyla açığa çıkartılıyor. Ayrıca, 
şimdiye kadar şarkı söyletme de dahi yanlış 
metotlarla verilen eğitim, artık dans ve oyunla 
öğretilen nota ve solfejlerle sağlanıyor.

Bilimsel verilere göre, 3-8 yaş aralığındaki 
çocukların algılama kapasitesi, büyüklerinkinin 
iki buçuk katı. Türkiye’de bu açıdan çok vakit 
kaybediliyor. Bu amaçlar doğrultusunda atılması 
gerekli ilk adım ORFF yönteminin ülkemizdeki 
tüm üniversitelerin müzik öğretmenliği 
bölümlerine yayılması ve tüm dünyada olduğu 
gibi, ilk kez pedagoji eğitimini de içermesidir. 
Bu doğrultuda ORFF Schulwerk yönteminin, 
İstanbul Marmara Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarına entegre 
edilmesi ve geleceğin müzik öğretmenlerinin, 
ORFF metodu ile eğitim verebilecek şekilde 
yetiştirilmelerinin sağlanması gerekiyor. On yıl 
içinde bu yöntem tüm üniversitelere yayıldığında, 
milyonlarca ana ve ilkokul öğrencisine ORFF 
sisteminde müzik eğitimi sağlanmış olacaktır.  
Bunun ilk adımları bir kaç yıldır kendi 
bünyesinde yetiştirdiği hocalarıyla bilinçli bir 
şekilde ders veren Türkiye ORFF Merkezi’nde 
gerçekleştirilmekte. Marmara Üniversitesi de 
kendi bünyesindeki müzik birimi dahilinde 
ORFF eğitimi vermekte. Önemli olan bunun 
bilincinin hızla yayılmasına paralel olarak 
üniversitelerde yeni yetişen en iyi hocalarla 
ORFF eğitimini öncelikle öğretmenlere ve 
ardından kreşlere kadar inerek miniklerin eğitimi 
için yaygınlaştırmak. Ancak daha yapacak çok 
şey var...

50. Uluslararası 
Bursa Festivali 
Açılış Konseri, 
2011
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Macar Kraliçesinin 
Sihirli Bitkisi Biberiye; 
Rosmarinus 
Officinalis 

kdeniz Bölgesi’nin kokulu bitkisi 
biberiye, Antik Dönemden beri 
tanınan, eski tıp kitaplarında 

yer almış önemli bir tıbbi bitkidir. Yeni tıp 
araştırmaları da her geçen gün bu önemi 
ispatlamaktadır. Biberiye, 14. yüzyılda Macar 
Kraliçesi Elisabeth’i hastalığından kurtaran 
ve güzelleştiren “Macar Suyu”nun terkibinde 
olduğundan onunla özdeşleştirilmiştir. 

Rosmarinus officinalis L. Labiatae 
(Ballıbabagiller) familyasından, çalı görünüşünde 
kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri eflatun 
veya soluk mavi renkli çok yıllık bir bitkidir. 
Türkçede acımsı tadından dolayı biberiye veya 
halk arasında şeklini esas alarak kuşdili olarak 
bilinir. Biberiye, Akdeniz Bölgesi’nin tabii bitkisi 
ise de dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir.

YÜZYILLI YÜZYILLIK İLAÇLAR

A

Rosmarinus sözcüğü Yunanca güzel 
kokan anlamındadır. Birçok önemli bitki gibi 
kutsallaştırılmış, aşk tanrısı Afrodit’e adanmış, 
Jüpiter’in kızı Mnemosyne’nin bitkisi olarak 
kabul edilmiştir. Efsanelerde bilginin tanrıçası 
olan Minerva ile resmedilmiştir. Antik dünyada 
sadakati temsil ettiğinden düğün ve cenazelerde 
biberiyeden taçlar takılırdı. Antik Mısır’da da çok 
önemli olduğundan firavunların mezarlarında 
muhakkak bulundurulurdu. Biberiyenin önemini 
tıp dünyasına tanıtan İslam tıbbı olmuştu. Bitkinin 
önemini, nerelerde kullanıldığını yazmışlar, 
yapraklarını imbikten geçirerek güzel kokulu 
yağını da koku dünyasında kullanmışlardı. 
İslam dönemi tıp kitaplarında “iklîlü-l-cebel” 
ismiyle bilinen biberiye Haçlı Seferleri sırasında 
Avrupa’ya tanıtılmıştı. 

Dioskorides biberiyeyi bazı mide hastalıklarında 
ve sarılıkta kullanmış, Galen taze yapraklarının 
suyu ve balın karıştırılmasıyla elde edilen 
karışımın donuk gözleri canlandırdığını yazmıştı. 
Eski tıp kitaplarında karaciğer ve kan temizleyici, 
idrar söktürücü, terletici olarak, sindirim 
bozukluklarında, epilepside, menstrüasyon 
gecikmelerinde, gut hastalığında tavsiye 
edilmişti.  

Osmanlı tıbbında da biberiye ilaç olarak 
kullanılmaktaydı. Osmanlı hekimlerine göre 
bitkinin tabiatı sıcak ve kuru olduğundan bedeni 
kızdırıcıdır. Kalbe, karaciğere, beyne ve mideye 
kuvvet verir. Kalbi ferahlatır, sarılığa faydalıdır, 
bedendeki tıkanıklıkları açar. Dalağa faydalıdır, 
böbrekleri çalıştırır, midedeki ve bağırsaklardaki 
yelleri uzaklaştırır. Biberiye bitkisini kaynatıp 
suyunun balla karışımı yaralarda, bedendeki 
şişlerde tedavi edici olarak çok faydalıdır. 
Biberiyenin yağı da mafsallardaki ağrılarda en 
önemli ilaçtır. 

Osmanlı hekimlerinden Celâlüddin Hızır, 
Tabîb İbn-i Şerîf ve Salih bin Nasrullah’ın tıp 
kitaplarında biberiyenin önemli etkileri iki noktada 
özetlenmiştir. Biri göğüs ve akciğerde olan tüm 
hastalıklarda ve veremdeki etkisi, diğeri midenin 
soğuk algınlıklarında, ekşi geğirme, mide sancı 
ve ağrılarında ve mide kasılmasındaki etkisidir. 
Bu durumlarda taze yaprakları alınıp sütte 
kaynatılarak sıcak sıcak içilmelidir.  

Osmanlı hekimleri biberiye çayının 
güzelleşmedeki önemine de değinmişlerdi. 
“Benzi güzelleştirir” diye belirttikleri bu etki için ya 
çayının içilmesi ya da biberiyenin ezilip tereyağı 
ile karıştırılması sonrası meydana gelen kreminin 

Prof. Dr. Ayten Altıntaş 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Tıp Tarihi Anabilim Dalı 
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kullanılması gerekir. Bu kremin hem ciltteki 
kızarıklık ve döküntülere iyi geleceği hem de 
cildi güzelleştireceği yazılmaktadır. Saçlar için 
de önemli formüller verilir. Biberiyenin imbikten 
geçirilip damıtılması ile elde edilen suyunun 
veya kurutulan biberiyenin tozunun saç diplerine 
sürülmesi, saçların çoğalması ve gürleşmesi için 
çok faydalıdır.   

Gerek İslam hekimlerinin gerekse Osmanlı 
hekimlerinin her derde deva olarak kabul ettikleri 
bu bitkinin özellikle üzerinde durulan bir önemli 
etkisi de sesi açmasıdır. “Damıtılarak elde edilen 
biberiye yağı şekere damlatılıp yenirse sesi açar, 
müzisyenlerce defalarca denenmiştir” denilerek 
bu önemli etkinin altı çizilmektedir.  

Batı dünyası biberiyeyi “Macar Kraliçesi Suyu, 
Macar Suyu” diye bilir. Akdeniz ülkesi bitkisi 
olan biberiyenin her derde deva etkisini Romalı 
hekim Kastor 1107 senesinde Latince olarak bir 
kitapçık halinde toplamıştı. 1370 yılında, Macar 
Kraliçesi Elisabeth’in (Bazı yerlerde İsebella) 
kullandığı ve çok fayda gördüğü biberiyeli su 
“Macar Suyu” kısa sürede şöhret olmuş ve 
bu konuda birçok efsane yaratılmıştı. Aslında 
kraliçenin kullandığı ilaç biberiyenin su ile yapılan 
damıtılma ürünü değil, alkol ile yapılan damıtılma 
ürünüydü. O yıllarda şarabın damıtılması ile 
alkol elde ediliyor, bu alkol daha kalıcı ilaçların 
yapımında kullanılıyordu. Macar kraliçesine bu 
ilacı sunan hekim de biberiyenin alkolle damıtılan 
şeklini hediye etmiş ve faydalarını açıklamıştı. 
Tekrar edilen bilgilere göre o yıllarda kraliçe 
eklem sancılarından kıvranıyor ve tedaviler 
faydalı olmuyordu. Biberiyeli ilaçla kısa sürede 
rahatlamış ve zamanla iyi olmuştu. Hatta bu 
ilaç o kadar faydalı olmuştu ki Macar kraliçesi 
hem ağrılarından kurtulmuş hem de belirgin bir 
şekilde güzelleşmişti. Efsaneler burada hep aynı 
bilgiyi tekrarlar; o tarihte 72 yaşındaki Kraliçe 
Elisabeth von Ungarn’a 25 yaşındaki Polonya 
Kralı âşık olmuş ve evlenme teklif etmişti.  

Macar Suyu’nun bir başka şöhreti ise kolonya 
tarihinin bu su ile başlatılmasıdır. Kokulu bitki 
olan biberiyenin alkollü ekstresi, ilaç olarak 
kullanılmasının yanı sıra güzel kokusundan 
faydalanılarak da kullanılmıştı. Güzel kokulu bu 
biberiyeye 16. yüzyılda az ölçüde nane yaprağı 
ve lavanta karıştırılıp alkolle damıtılmasıyla 
“Aqua Regina Hungaria” adı verilen bir başka 
kolonya elde edilmişti. 18. yüzyıl başlarında 
İtalyan Giovanni Paolo de Feminis, Macar Suyu 
olarak bilinen kokunun içine bergamot, limon 
ve portakal esansı katarak başka bir formül 

Biberiye; 
Rosmarinus 
Officinalis 

yarattı. Parfüm dünyasının ilk kolonyası olarak 
kabul edilen bu formülün ilk adımında Macar 
kraliçesinin kullandığı ilaç olması sebebiyle, 
Macar Suyu koku dünyasının ilki kabul edildi. 

Biberiyenin önemli bir tıbbi bitki olduğunu 
bugünkü tıp bilimi de fark etti. Üzerinde 
araştırmalar yapılan en önemli bitkiler arasında 
yer aldı. Rosmarinus officinalis Avrupa 
farmakopesi, Fransız farmakopesi, İngiliz bitki 
farmakopesi, ESCOP monograflarında yer alır. 
Laboratuvar ve klinik araştırmalarda önemli 
sonuçlar elde edilmiştir. Biberiye yaprakları beta 
karoten, askorbik asit, tokoferol, selenyum, 
rosmarinik asit bakımından çok zengindir. Uçucu 
yağının orta ve iyi derecede antimikrobiyal 
aktiviteye sahip olduğu, kozmetikte ve gıda 
endüstrisinde antimikrobiyal ajan olarak 
kullanılabileceği, tıbbi preparatlarda etkili 
madde olarak yer alabileceği kaydedilmektedir. 
Antioksidan etkisi üzerinde en fazla araştırma 
yapılan bitkilerdendir. İyi derecede antioksidan, 
serbest radikal süpürücü olduğu 2006 yılında 
bilim dünyasına bildirilmiştir. Gıda teknolojisinde 
özellikle yağlarda koruyucu olarak ilk defa ve 
yaygın olarak kullanılan doğal antioksidandır. 
Antiviral etkisi tanıtılmış, Herpes simplex virüsüne 
karşı yüksek antiviral etkisi yayınlanmıştır. Uçucu 
yağının lösemi hücrelerine karşı sitotoksit etkisi 
rapor edilmiştir.

Avrupa’da Rosmarinus officinalis preparatları 
hazımsızlık şikâyetlerinde, romatizmal 
rahatsızlıklarda, dolaşım problemlerinde 
destekleyici olarak kullanılmaktadır. 
Astım, diş eti sorunları, incinme, karaciğer, 
kolesterol, safra kesesi, romatizma, 
sindirim ve sinir bozukluğu, uyku, 
zihinsel ve bedensel yorgunluk 
şikâyetlerinde bitki çayı tavsiye 
edilmektedir. Biberiye çayı özellikle 
antiseptik, midevi, kramp 
çözücü, safra söktürücü, 
uyarıcı etkileri için sıklıkla 
kullanılmaktadır.  

Ülkemizde, Akdeniz, Ege, 
Marmara kıyılarında hem 
tabii olarak hem de 
park ve bahçelerde 
çit olarak gördüğümüz, 
her dem yeşil olan 
bu mütevazı 
bitkinin önemini 
bir an bile 
unutmamalıyız.
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Tarihin Süzgecinde 
Mutfak Kültürümüz 

Tarih Öncesi Çağlar - Orta Taş Çağı 
(Mesolitik) (MÖ 10.000 - 8000): 
İnsanlar avcı ve toplayıcıdır… 

ünümüzden 12 bin yıl önce Buzul Çağı 
sona ererek dünyamızda bugünkünü 
andıran yeni iklim koşulları belirmeye 

başladı. Bu durum kuşkusuz bitki örtüsünü 
de, hayvan türlerini de etkiledi. Buzul Çağının 
iri ve hantal hayvanlarının yerini, değişken 
iklim ve bitki örtüsüyle birlikte, daha küçük ve 
çevik hayvanlar aldı. Bu durum ilkel avcıların 
işini zorlaştırdı. Onlar da akıllarını kullandılar, av 
aletlerinin boyutlarını küçülttüler. Çakmak taşı 
ve doğal cam (obsidyen) silah (mızrak uçları, 
ilkel kesici aletler vb) yapımında kullanılmaya 
başlandı. Yay ve ok bulundu. Ok uçları da 
çakmaktaşı ve obsidyenden yapılırdı. 

Değişen bitki örtüsü, insanoğluna yeni besin 
çeşitleri sundu. İlkel ve yabani tahıllar bunların 
en önemlisiydi. İnsanoğlu bitki tohumlarıyla 
beslenmeyi nasıl keşfetti bilmiyoruz. Belki de 
kuşları izleyerek yaptı. Ancak doğadaki yabanıl 
tahılları biçmek için ilkel taş orakları, tırpan 
bıçakları; taneleri kabuğundan ayırmak, ezmek 
ya da öğütmek için özel taşlar (havan ve dibek 

benzeri, el değirmeni benzeri araçlar) bu çağda 
yapılıp kullanılmaya başlandı. Yapılan deneyler, 
ilkel biçme aletleriyle bir ailenin, bir yıl yetecek 
tahılı üç haftada biçebileceğini kanıtlıyor. 

Ateş var artık. Yabanıl da olsa tahıl taneleri 
var. Bunlar ezilebiliyor ya da öğütülebiliyor. 
Peki, nasıl yeniyor? Kuru kuru mu, çiğ mi? 
Sanmıyoruz. Ateşin yanındaki taşların bu kez 
pişirmede kullanıldığı kesin. Anadolu’da bugün 
çerez olarak yenilen kavrulmuş tahıl tanelerini 
(kavurga), günümüzde de fırının (tandırın) 
taşlarına yapıştırılarak pişirilen pide tipi ekmekleri 
(bazlama) hatırlayın. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, ekmeksiz 
kalınmış yolculuklar gibi zorunluluk 
dönemlerinde pişirilen bir ekmek çeşidi de 
ilkel ekmeğin pişirilme yöntemi konusunda 
fikir verebilir. Ekmek hamuru yassılatılarak ya 
da açılarak doğrudan köz üzerinde pişirilir. 

G

Üstte:
Kavurga

Altta:
Triticum Aestivum

(Buğday)
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Yanmaması için sık sık çevrilen bu emeğe 
“herval” denir. Gaziantep’te tam olgunlaşmamış, 
yarı sütlü buğdayın kabukları içinde ateşte hafif 
kavrularak (ütülerek) “firik” adıyla bulgur yerine 
kullanıldığını, Hindistan’da, günümüzde de 
ekmeklerde, gözlemelerde buğday yanında, 
mercimek, nohut gibi baklagillerin unlarının da 
kullanıldığını hatırlatalım.

Hintliler kullandıkları unları hamur yaparken 
bugün de mayalamıyorlar. Buğday ve nohudun 
unu, taneler doğrudan öğütülerek elde ediliyor. 
Mercimek türleriyse bir gece ıslatıldıktan sonra 
eziliyor. Buğday ve baklagil unları, birlikte ya 
da tek başlarına, suyla, tuzla, kimi zaman 
da baharat taneleriyle (kimyon, karabiber), 
yeşil otlarla (dereotu, ıspanak), sebzeyle 
(yeşilbiber) karıştırılıp bir süre bekletiliyor. Bu 
bulamacı, içerisinde çok az yağ bulunan bir 
tavada pişiriyorlar. Bu ekmekler türlerine göre 
adlandırılıp (doşa, ata doşa, podla, besan 
kökü) tek başlarına ya da bir katıkla tüketiliyor. 
Hintlilerin “chapati” dedikleri bir tür ekmek de 
ilkel ekmeklere bir örnek olabilir.

Artık insanoğlunun beslenmesinin temellerinin 
bu çağda atıldığına karar verebiliriz. Hatırlayalım, 
insanımız kilden ve madenden çanak çömlek 
yapamıyor daha. Çukur taşları, taneleri ezmekte 
kullandığı havanları kullanıyor, topladığı kökleri 
sıcak küle gömüyor. Belki vurduğu kuşları ve 
bulduğu yumurtaları da… Çünkü o üretici değil 
daha, avcı ve toplayıcı. 

Yeni Taş Çağı (Neolitik) (MÖ 8000-6000): 
Üreticiliğe dayalı ilk yerleşik yaşam…

Yaygın olarak “Cilalı Taş Devri” olarak bilinen 
bu dönemin başlarında insanlar gelişmiş köyler 
ve şehirler kurmaya başlamışlardı. Ancak 
daha kili biçimlendirip çanak çömlek yapmayı 
başaramamışlardı. Günlük kap kacaklarını 
ya tahtadan ya da taştan oyuyor, dallardan, 
sazlardan sepetler yapıyorlardı.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Sesverenpınar 
(Hiler) köyünde bulunan Çayönü; Şanlıurfa’nın 
Hilvan ilçesine bağlı Kartera köyündeki Nevali 
Çori ve Aksaray’a yakın Melendiz Suyu kıyısında 
olan Kızılkaya köyündeki Şıklı Höyük kazılarında 
elde edilen bulgular son derece önemlidir. 
Örneğin bilinen ilk evcil hayvanların Çayönü’nde 
yaşadığını göstermiştir. Bugün Atatürk Barajı 
suları altında kalmış olan Nevali Çori ve Şıklı’da 
MÖ 6900-6400 yılları arasında karma besin 
kullanımında ilk adımı attıkları saptanmıştır. 

Köpek, avcılığın gelişmesiyle ilk evcilleştirilen 
hayvandı. Bu dönemin sonuna doğru koyun 
ve keçinin evcilleştirilmesinin ilk aşamasını 
gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca yabanıl 
ve ehli einkorn (küçük kızıl buğday, Triticum 
monococcum), yabanıl emmer (kalitesi düşük 
ama bereketli bir buğday, Triticum diccocum), 
arpa ve mercimek gibi bitkilerin tarımına 
başlandığı da saptanmıştır. 

Bu tarım aşaması, insanlık için önemli bir 
adımdır. Yabanıl tahılların hasattan önce 
tohumlarının uçuşmasını sağlayan bir yapıları 
vardı. İnsanın bu yapıya karşın, bu tohumları 
ekmekteki ısrarı, tarıma daha uygun ve besleyici 
tahıl melezlerinin oluşmasını sağladı. Emmer, 
einkorn ile deli yulafın (Aegilops speltoides) 
meleziydi. Emmer’in bir başka yaban yulafı 
(squarossa) ile melezleşmesi, dolgun başaklı 
ekmek buğdayını (Triticum aestivum) ortaya 
çıkardı. 

2000 yılında Karadeniz’in güney kıyılarında 
deniz dibi araştırması yapan Northern Horizon 
araştırma gemisindeki bilim insanları dünyada 
ilk çiftçilerin MÖ 7500 civarında Karadeniz 
sularının yükselmesi sonucu sel felaketi 
yaşayan Karadeniz halkı olduğunu Der Spiegel 
dergisi kanalı ile dünyaya duyurdu. 

Bu yazı, Deniz Gürsoy’un; “Tarihin Süzgecinde Mutfak 

Kültürümüz” adlı kitabından, yazarın izniyle alınmıştır”.

CHAPATI

Bu ekmek su, tuz ve kepekli buğday ununun 
iyice yoğrulup hamurun olabildiğince uzun 
bekletilmesiyle hazırlanır. Hamurdan koparılan 
küçük toplar elle iyice yassılatılarak ya da 
yuvarlak yuvarlak (pide gibi) açılıp, kalın tavada 
(yağsız olarak) çevrilerek pişirilir. Sonra bir 
maşayla aleve tutularak kabartılır.



Neden Sevgili 
Kalmak Bu Kadar 
Zor? 

lk basımı 2010 yılında yapılmış olan 
bir kitabım var. İsmi iç açıcı, “Hep 
Sevgili Kalalım!” İçeriğindeki örnekler 

ilişkilerde uzun süre sevgili kalmanın hiç de 
kolay olmadığını gösterse bile, yazarın bu 
konudaki inancı bunun mümkün olduğu ama 
emek istediği görüşünden kaynaklanıyor. 
Bir anlamda bu yaklaşıma, polyannacılığa 
kaçmadan konuya pozitif bakış da diyebiliriz. 

Hala inancım bu, hep sevgili kalmak mümkün, 
ama günümüzde giderek zorlaşan bir süreç. Ne 
kadar gerçek anlamda sevgili olduk ki sevgili 
kalmayı konuşuyoruz? Yakın ilişkilerde el ele 
vermeden, güven ilişkisini kurmadan, özlemiyle, 
paylaşımıyla bir süreci yaşamadan sevgili olmak 
mümkün mü? 

Giderek artan, hep sevgili kalmanın zorluğu 
belki de yeterince “sevgili” olmaya şans 

PSİKOLO PSİKOLOJİ

vermediğimizden... Çok hızlı başlayan, çok hızlı 
tüketilen birlikteliklerde olduğu gibi...

Sevgili Olmanın Anlamı mı Değişti?
Kadın/erkek ilişkilerinde değişen bir şey var. 
Daha kısa ömürlü olması, daha hızlı dönen bir 
dünyada daha fazla bencilleşme. Değişmeyen 
ise, nasıl hayvanlar âleminde bazıları çok eşli 
bazıları tek eşliyse, insanlarda da durumun aynı 
olması; bazıları tek bazıları çok eşli, bazıları tek 
eşli görünseler bile çok eşli. Bu farkı hayvanlar 
âleminde sadece hormonlar, insanlar âleminde 
ise hormonlardan çok örf ve adetler, kadın ve 
erkeğe biçilen roller ve kişinin ilişkiye bakışı 
belirliyor.

Geleneksel toplumdan modern topluma geçişte 
(ki biz buna tipik bir örneğiz) yaşam biçimi kadar 
toplumun değer sistemi de sarsıntı geçiriyor. 
Hızlı geçişlerde değer değişiminden gelen 
sarsıntılar aile ve iş hayatındaki ilişkilere ve yakın 
dostluklara da yansıyor. Bazı sarsıntılar daha 
dürüst ve yapıcı değerleri öne çıkarırken (açık 
olmak, kendimize dürüst olmak gibi), bazıları 
da bizi birbirimize yaklaştıran değerlerin (vefa, 
sadakat gibi...) kaybını getiriyor. 

Gittikçe nesneleşen bir dünyada aşk da sevgi 
de nesneleşti. Oysa herkesin sevgiye ve 
sevgiliye ihtiyacı var. Hiç bir şey sevgi ihtiyacını, 
çıkarsız yakın ilişkilerde yaşanabilen tensel 
veya sözel okşanma kadar karşılayamaz. 
Kucaklaşmak, hatır sormak, iki güzel söz, 
paylaşıma ve sevgiliye vakit ayırmak... Bazı 
sevgiden alacaklı olanlar, hayattan maddi 
alacaklı gibidirler. Oysa esas eksik olan 
yaşamlarındaki sevgi boşluğudur. Bazısı sevgiyi 
almasını da vermesini de bilmez, ama herkes 
kadar sevgi ihtiyacı vardır. Sevgiyi vermeyi de 
almayı da öğrenmek mümkün... Bu süreç 
sevginin ve sevgilinin kıymetini farketmekle 
başlar...

Sevgi Hırsızları 
Kendisinden bu yazıda paylaşmak için izin 
aldığım bir danışanım, çok yönlü, çok tutkulu 
bir ilişki yaşamıştı. Hayatına ansızın, bir tesadüf 
eseri giren genç adamın daha sonra evli 
olduğunu yine bir tesadüf eseri öğrenmişti. 
Tamamen kendini ayrı bir kimlikle tanıtan 
erkek adeta kurguladığı bir öyküde aylarca bu 
ilişkiyi yaşamış ve yaşatmıştı. Sahte kimlikle, 
sahte olmayan bir ilişki mümkün müydü? Zeki 
ve donanımlı bir kişi olan danışanımın; “Bu 
bana nasıl oldu, nasıl da kandırıldım” şokunu 
atlatması kolay olmadı. Ama daha önemlisi, 

Fatma Torun Reid 
Uzman Psikolog
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yeni bir ilişkiye şans vermesinin, yeni bir ilişkide 
karşı tarafa güven duymasının çok daha zor 
olacağıydı...

Sanal Aşklar: Ah Şu İnternet!
“Kocam var ama yok! Ben de yalnız olduğum 
saatlerde internette dolaşır oldum. Bir gün hiç 
yüzünü görmediğim bir erkek zaman içinde en 
iyi arkadaşım oldu. Gizli tuttuğum bu haberi 
kocam fark ettiğinde kıyamet koptu... Şimdi 
ayrılmak istiyor...” Bu ve benzeri sorunlarla aile 
terapistlerine veya avukatlara gidenler az değil... 
İhmal de ilişkiye ihanet, gizli tutulan internet 
arkadaşlığı da... Çoğu zaman boşanma ilişkiye 
çıkan fatura oluyor.  

Küçük Yaşlara İnen Karşı Cinse Nesnel 
Bakış: Çağ Atladık!
Bir baba 14 yaşına yeni giren oğluna yaş 
grubundaki kızlardan gelen mesajlardan 
yakınıyor. “İnanamazsınız neler yazıyorlar... 
Büyükler utanır yazamaz (cinselliği ima ediyor 
baba).” Evet, artık ön ergenlik de ergenlik 
de erken başlıyor, ama cinsel deneyimlerin 
küçük yaşlara inmesinin birçok sakıncası 
var. Bunlardan biri karşı cinse nesnel bakışın 
pekişmesi, diğeri de ilişkilerde romansın 
kaybolması... Tabii, çıkabilecek diğer toplumsal 
bir sorun da 20 yıl önce sanayileşmiş ülkelerde 
görülen ve gençlik sorunlarının başını çeken 
ellerinde evlilik dışı bebekleri olan çocuk 
anneler...

Hep Sevgili Kalmanın Zorlukları
İlişkilerini sevgi, dostluk, özen ve güven üzerine 
kurmuş, hem sevginin hem sevgilinin kıymetini 
bilmiş, duygusal ve tensel yakınlığın heyecanını 
korumuş çiftler de var. Ve her birey ve aile 
kadar bu çiftleri de etkileyen çevresel sorunlar 
söz konusu. Bunlardan sadece birkaçı: köken 

aileden gelen müdahale, iş kaybı ve ekonomik 
sorunlar, kalabalık yerleşim ve trafik, iletişimi 
hızlandıran ama yüz yüze konuşmayı azaltan 
teknoloji...  
 
“İkimiz de ayrı ayrı koşturmaktan yorulduk” diyor 
genç kadın. “Dört yaşındaki oğlum geçen gün 
bana; “Babam bizim eve neden hiç gelmiyor?” 
dedi. Bu bana çok koydu. Eşim sabah erken 
çıkıyor evden, akşam da çocuklar uyuduktan 
sonra evde. “Şimdi çalışmazsam ne zaman?” 
diyor. O da haklı. Çocuklar bizi ancak hafta 
sonları, sadece Pazarları hep birlikte görüyor...” 

Üç çocuklu olan ve çalışan bu anne hem 
çocukları hem evliliği için kaygılı. İşi ve evi 
arasında güzel bir düzen kurmuş ama eşiyle 
başbaşa olma veya birlikte sosyalleşme şansları 
neredeyse hiç yok. Üç çocuk ve yoğun iş 
sorumlulukları ile yıpranmış da olsalar sağlam 
başlamış bir evlilikleri var. Şimdilik, gelecekte 
başbaşa neler yapacaklarını paylaştıklarında 
teselli bulduklarını söylüyor...
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Ekonomi Yönetiminin 
Temel İkilemi 

üresel ekonominin 2012’de olduğu 
gibi 2013’te de %3’ün bir miktar 
üzerinde büyümesi beklenmektedir. 

IMF’nin yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü 
Raporu Temmuz 2013 güncellemesinde de bu 
oranda ifade edilen küresel ekonomik büyüme, 
aynı raporun Nisan 2013 güncellemesine 
göre düşürülmüştür. IMF tarafından büyüme 
tahminlerinin aşağı çekilmesine gerekçe olarak 
büyük ölçüde, hatırı sayılır biçimde düşük 
seviyelerde seyreden iç talep ve bazı anahtar 
nitelikteki yükselen piyasa ekonomilerindeki 
yavaş büyüme ile Avro Bölgesi’ndeki 
beklentilerin ötesinde uzayan resesyon 
gösterilmektedir. Öte yandan küresel ekonomik 
büyümenin önündeki aşağı yönlü riskler hala 
ağırlığını hissettirmektedir.  

IMF’ye göre eski riskler varlığını sürdürürken; 
yükselen piyasa ekonomilerindeki yavaş 
büyümenin, özellikle görünürdeki düşük 
potansiyel büyüme riski, yavaşlayan kredi büyüme 
oranları ve ABD’deki parasal genişlemenin 
yarattığı rüzgârın tersine dönmesinin beklenen 
etkisi sonucu istikrarlı sermaye çıkışları olması 
durumunda; daha uzun süre devam etmesini 

de içine alan yeni riskler ortaya çıkmıştır. Özellikle 
gelişmiş ülke ekonomilerinde politika yapıcılar, 
bir yandan orta vadede borcun sürdürülebilirliğini 
sağlarken, öte yandan şirketlerin bilançolarını 
ve kredi kanallarını yeniden inşa edecek 
nitelikte destekleyici makro ekonomik politika 
uygulamalarını devreye sokmalıdır. Son dönemde 
birçok yükselen piyasa ve gelişmekte olan ülke 
ekonomisi makro ekonomik politikaları uygularken 
zayıf ekonomik aktiviteyi destekleme ile sermaye 
çıkışlarını kontrol altına alma arasında önemli bir 
ikilemle karşılaşmaktadır. Makroekonomik açıdan 
dengeli politikaların uygulanmasının ve yapısal 
reformlara devam edilmesinin önümüzdeki 
dönemde bu ikilemin etkisini hafifletmesi 
beklenmektedir.

Finansal piyasalar özellikle geçen yıl yaz 
döneminden bu yana devam ettirdiği sakin seyrini 
geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında terk etmiştir. 
Gelişmiş ülke ekonomilerinde uzun vadeli faiz 
oranları ve finansal piyasalardaki volatilite artarken; 
Avro Bölgesi çevre ülke ekonomilerinin borçlanma 
oranları bir dönem devam eden istikrarlı düşüş 
trendini terk ederek yeniden yükselişe geçmiştir. 
Gelişmiş ülke ekonomilerinde faiz oranlarının son 
dönemde artması ve varlık fiyatlarında yaşanan 
dalgalanmalar, zayıf iç talep koşulları ile birleşince, 
yükselen piyasa ekonomilerinden önemli oranda 
sermaye çıkışına, hisse senedi fiyatlarında 
düşüşe, yerel faiz oranlarında artışa ve yerel para 
birimlerinin değer kaybetmesine yol açmıştır. 

2012 yılsonundaki %2,5’lik küresel ekonomik 
büyüme oranı, 2013’ün ilk çeyreğinde 
%2,75’e yükselmiştir. Bu düşük performansın 
nedenleri şunlardır: Birincisi, yükselen piyasa 
ekonomilerinde büyümenin bir noktaya kadar alt 
yapıdaki yetersizlikleri ve diğer kapasite sınırlayıcı 
faktörleri, yavaş dış talep büyümesini, düşük 
meta fiyatlarını, finansal istikrar ile ilgili sorunları ve 
bazı durumlarda zayıf politik desteği yansıtacak 
biçimde hayal kırıklığı yaratması. İkincisi, düşük 
talep, zedelenen güven duygusu ve zayıf 
şirket bilançoları büyüme üzerindeki olumsuz 
etkileri arttırırken; sıkı para ve maliye politikası 
uygulamalarının da etkisiyle Avro Bölgesi’ndeki 
resesyonun beklenenden daha uzun sürmesi. 
Üçüncüsü ise ABD ekonomisinin, güçlü mali 
sıkılaşmanın özel talebin gelişmesini baskı altına 
alması nedeniyle, daha düşük seviyelerde 
büyümesidir. Buna karşın Japonya güçlü tüketim 
ve net ihracatın etkisi ile beklentilerin üzerinde bir 
büyüme performansı sergilemektedir. 

IMF, ABD ekonomisinin 2013’te %1,7 ve 
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2014’te %2,7 oranında büyümesini beklerken; 
Avro Bölgesi’nde 2013’te resesyonun devam 
edeceğini ve daralmanın %0,6 oranında 
olacağını öngörmektedir. IMF’ye göre Avro 
Bölgesi’nin 2014’te de sadece %0,9 oranında 
büyümesi beklenmektedir. Aynı dönemde Japon 
ekonomisinin sırasıyla önce %2, 2014’te ise bir 
miktar yavaşlayarak %1,2 oranında büyümesi 
öngörülmektedir. Yükselen piyasa ve gelişmekte 
olan ülke ekonomilerinin ise 2012’deki %4,9 
oranındaki büyümenin ardından 2013’te %5 
oranında büyümesi ve bu oranın 2014’te %5,4’e 
yükselmesi beklenmektedir.

Kısaca küresel ekonomik büyümenin 2013’te 
de zayıf bir toparlanma gösterdiğini söyleyebiliriz. 
Bu noktada 2010-2012 döneminden farklı 
olarak, yükselen piyasa ve gelişmekte olan 
ülke ekonomilerinde de büyümenin oldukça 
yavaşladığını görüyoruz. Özellikle ABD 
ekonomisinde görülen toparlanma sinyalleri 
ile parasal genişlemeden kademeli olarak 
çıkılacağına dair söylentiler, söz konusu 
ülkelerden yüklü miktarlarda sermaye çıkışına 
yol açarken; finansal piyasalardaki volatiliteyi de 
arttırmıştır. Elbette Türkiye ekonomisi de bu güçlü 
dalgalanmadan nasibini almıştır. Ek olarak, iç 
politikada kitlesel protesto eylemlerinin yarattığı 
belirsizlikler, özellikle finansal piyasalardaki 
dalgalanmayı daha da arttırmıştır. Faiz oranları 
ve döviz kurları yükselirken sermaye piyasaları 
olumsuz etkilenmiştir. 

Bu noktada Türkiye’de ekonomi yönetiminin 
önünde önemli bir açmaz belirmektedir. Ekonomik 
büyümedeki aşağı yönlü risklerin artması para 
politikasının gevşek tutulmaya devam edilmesini 
gerektirmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkelere 
yönelik risk iştahındaki bozulma, finansal istikrarı 
ve enflasyon hedefini tehdit ederek, Merkez 
Bankası’nı para politikasını sıkılaştırmaya 
zorlamaktadır. Merkez Bankası büyüme üzerindeki 
riskler nedeniyle para politikasını gevşek tutmaya 
devam ederse, güçsüz Türk lirası maliyet 
enflasyonu kanalıyla fiyat istikrarını ve açık 
pozisyon zararları kanalıyla finansal istikrarı tehdit 
edecektir. Öte yandan eğer para politikasında sert 
bir sıkılaştırmaya gidilirse, erken seçim sathına 
girme ihtimali yüksek Türkiye ekonomisi de sert 
iniş riski ile karşı karşıya gelecektir. 

İlk çeyrek rakamları, uygulanan genişleyici para 
politikasına rağmen büyüme dinamiklerinde 
sert bir bozulmaya işaret etmektedir. Kamunun 
katkısı çıkarıldığında büyüme neredeyse durma 
noktasındadır. Sağlanan teşviklere ve düşük 

faizlere rağmen özel sektör yatırımlarında ciddi bir 
gerileme görülmektedir. Aslında ikinci çeyrekte 
ekonomik tablonun iyiye gitmesi bekleniyordu. 
Nisan ve Mayıs aylarındaki faiz indirimleri 
sonrasında kredi büyümesi de hızlanmaya 
başlamıştı. Fakat yaşanan protestolar nedeniyle 
Haziran’da İstanbul’da otellerin doluluk oranının 
%30 civarında düşmesi, perakende satışların 
%15-20 civarında gerilemesi ve Avrupa’da 
durgunluğun devam etmesi, ikinci çeyrekte 
büyümenin hızlanmasının zor olduğunu 
göstermektedir. 

Ekonominin itici gücü olan şirketler tarafına 
baktığımızda da iyimser bir tablo ortaya 
çıkmamaktadır. Küresel büyüme üzerinde 
artan baskılar şirketlerin ciro artışlarını sınırlarken 
bir yandan da kar marjları üzerinde baskı 
yaratmaktadır. Avrupa’daki durgunluk ve Çin’in 
atıl kapasitesi dünya genelinde kar marjlarını 
aşağı çekmektedir. Gelişmekte olan ülkelere 
yönelik risk iştahındaki bozulma yüzünden faizlerin 
arttırılması, hane halkının ve şirketlerin finansal 
yükünü arttırarak ekonomik görünümün daha 
da kötüleşmesine neden olacaktır. Ekonomide 
sert iniş ihtimalinin arttığı bir ortamda şirketlerin 
maliyet artışını fiyatlarına yansıtma ihtimali de 
zayıftır. Alım gücü zaten düşük olan hane halkının 
ise faiz artışını harcamalarını kısarak karşılamaktan 
başka alternatifi görünmemektedir. Bu bağlamda 
ülke ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini 
söyleyebiliriz. 

Bu zorlu dönemde Türkiye ilaç pazarı da dalgalı 
bir seyir izlemektedir. Demografik faktörler 
nedeniyle düzenli olarak kutu bazında satışların 
arttığı Türkiye pazarında, IMS verilerine göre 
ilk altı ay itibarıyla kutu bazında %1,3 oranında 
daralma görülmektedir. Aynı dönemde TL 
bazında %3,7’lik bir büyüme sergilenmiştir. 
Önümüzdeki seçim dönemi nedeniyle kamu 
maliyesinde yaşanabilecek bir gevşeme, mali 
istikrarda ve genel bütçe dengesinde sorunlara 
yol açabilecektir. Göreli olarak yavaş ekonomik 
büyüme yaşanması muhtemel gelecek dönemde, 
kamunun, ilaç harcamalarını da kapsayacak 
şekilde, toplam sağlık harcamalarının finansmanı 
için yapısal bazı düzenlemelere gitmesi olası 
görünmektedir. 

Ülke ekonomisinin zor bir dönemden geçtiği 
bu günlerde sektörümüzün tüm paydaşlarının 
dikkatli ve ihtiyatlı olması gerekmektedir. Tüm 
sağlık sektörü ve özelinde ilaç sektörünün tüm 
paydaşları açısından verimli, üretken ve ekonomik 
açıdan karlı bir dönem olması dileğiyle...
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ıllar boyunca Osmanlı Devleti’ne 
başkentlik yapan Edirne 18. yüzyılda 
Avrupa’nın en büyük yedi şehrinden 

biri olmuştur. Bu görkemli geçmişinin izlerini 
yansıtan camileri, köprüleri, kervansarayları ve 
saraylarıyla Edirne bugün yaşayan bir müzedir.

Edirne ve çevresinde yapılan kazılar, yöredeki 
ilk yerleşimlerin Neolitik Çağ sonlarında 
başladığını göstermektedir. Yörenin bilinen 
en eski halkı Traklardır. Traklar soyundan 
Odrislerin yörede, Meriç ve Tunca ırmaklarının 
birleştiği kesimde bir kent kurdukları 
bilinmektedir. Odrisler’den sonra yöreye 
egemen olan Makedonyalılar döneminde 
kent Orestia/Orestas olarak anılmaya 
başlanmıştır.

Roma İmparatoru Hadrianus MS 
2. yüzyılda stratejik önemi nedeniyle 
Orestia’ya kent statüsü verdi ve kendi 
adını koydu. Böylece, Roma döneminde 
kent Hadrianopolis, Hadrianupolis, 
Adrianupolis, Adrianapolis gibi adlarla 
anıldı. Adrianopolis zamanla 
Adrianople/Adrianopel olarak değişti.
Osmanlı dönemi başlarında Edrinus, 
Edrune, Edrinabolu, Endriye diye anıldı. 
1476’da yazılan Âşıkpaşazâde Tarihi’nde 
kentin adı Edrene olarak geçer. 16. 
yüzyıl başlarında kentin Edirne olarak 
adlandırıldığı görülür. Edirne 1361 
yılında I. Murat tarafından fethedilmiş 
ve İstanbul’un alınışına kadar Osmanlı 
Devleti’nin başkenti olmuştur.

Edirne, kültürden kültüre, dilden dile değişen 
isimleriyle suların ve medeniyetlerin birleştiği 
bir masal şehridir. Bu masalın izleri bizleri 
Osmanlı’nın gizemli dünyasının derinliklerine 
doğru bir yolculuğa çıkarır ve yolculuk boyunca 
sultanların bu topraklar üzerindeki gücünü 
yansıtan eşsiz bir kültürel mirasla karşılaşırız.
Kültür oluşumları ve hareketleri insan 
topluluklarını izleyerek Anadolu’dan Trakya 
topraklarına ve Balkanlara ulaşmış, yeni 
coğrafyalar üzerinde yerli kültürlerle kaynaşarak 
gelişmiştir. Yolların ve kültürlerin kesişme 
noktasındaki Edirne de bu gelişmede rol 
oynayan en önemli şehirlerden biridir. 

Edirne tarih boyunca kültür olaylarının yoğun 
yaşandığı bir kent olmuştur. Önemli mimari 
yenilikler bu kentin yapılarıyla gelmiş; hat ve 
süsleme sanatının en güzel örnekleri burada 
verilmiş, tıp tarihine geçen ilk uygulamalar 
burada başlamıştır. 

Yöredeki en önemli antik miras Enez Antik 
Kenti’dir. Enez (Ainos) antik dönemlerde çok 
önemli bir limanken bugün kıyıdan 3,5 km 
içeridedir. Yörede, tarih boyunca birçok kere 
restore edilmiş olan Enez Kalesi görülmeye 
değerdir. Enez Kalesi, tarihçi Prokopios’e göre 
Balkanlardan gelen barbar akınlarını önlemek 
amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda burada 
MÖ 6. yüzyıla dayanan bir kilise ve bazı oyma 
mezarlar bulunmaktadır. 

Y

Sultanlar Şehri
Edirne 



50 /
TURİZM TURİZM

Lalapaşa Dolmenleri: Edirne Lalapaşa ilçe 
merkezinin hemen yanında, birçoğu köy 
yollarının kenarında dizili olan yaklaşık 25 adet 
dolmen (taş mezar) mevcuttur. Yapılan kazılarda 
mezar içlerinde gözyaşı şişesi ve madeni takılar 
bulunmuştur. 

Edirne’de köşkler, konaklar, özel dekore edilmiş 
ahşap evler ve Edirnekari adı verilen süsleme 

Eski Edirne Evleri

tarzıyla dekore edilmiş pek çok yapı günümüze 
kadar gelmiştir. Bu güzellikleri en iyi yansıtan 
köşelerden biri olan Kaleiçi, dar sokakları ve 
tarihi kalıntılar arasındaki eski evleri ile Orta 
Çağdan günümüze yaşayarak gelmiş bir 
bölgedir. 

Adalet Kasrı: Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından 1561’de Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 
Zeminle beraber dört katlı olup üst katında 
mermer fıskiyeli bir havuz bulunur. Osmanlı 
döneminde Dîvân-ı Hümâyun olarak 
kullanılmıştır.

IV. Mehmet Av Köşkü: Sarayiçi bölgesindeki 
Tavuk Ormanı’nın içindedir. IV. Mehmet 
tarafından 1671 yılında yaptırılmıştır. 2002 
yılında restore edilerek turizme açılmıştır.

Karaağaç İstasyonu: Edirne’nin Karaağaç 
kasabasında bulunan ve II. Abdülhamit devrinde 
yaptırılan istasyon binasıdır. 

Edirne’nin güzel yapılarından İlhan Koman 
Konağı, heykeltıraş İlhan Koman’ın doğduğu 
evdir. Neo-klasik üsluptaki konak 1908’de 
yapılmıştır. Hafızağa Konağı’nın yapı malzemesi 
ise Romanya’dan getirilmiştir. Bu binada İttihat 
ve Terakki Partisi’nin kuruluş döneminde gizli 
toplantılar yapıldığı ve toplantılara Talat Paşa 
ve İsmet Paşa’nın katıldığı söylenir. Yapı bugün 
Edirne Kent Müzesi haline getirilmiştir.

Edirne Sarayları: Edirne’nin fethinden sonra 
ilk saray Sultan I. Murat tarafından 1365’te 
şimdiki Muradiye Küçükpazar ile Kırlangıç Bayırı 
arasında bulunduğu söylenen Kavak Meydanı 
denilen alanda yaptırılmıştı. Daha sonra Sultan 
II. Murat tarafından Tunca’nın batısında ikinci bir 
saray inşaatı başlatılmış; Fatih Sultan Mehmet 
yapıyı geliştirerek büyütmüştür. Bu saray Saray-ı 
Cedid-i Amire, ilk saray ise Saray-ı Atik olarak 
adlandırılır. Saray-ı Cedid’in kapladığı alan 
3 milyon metrekaredir. Günümüzde Kırkpınar 
Güreşleri’nin de yapıldığı bu saray alanına yöre 
halkı Sarayiçi adını vermiştir.

Selimiye Camii: Dünyadaki tek kubbeli 
yapıların zirvesi olarak kabul edilen, Mimar 
Sinan’ın 80 yaşında yarattığı ve “ustalık eserim” 
diye nitelediği cami, Osmanlı-Türk mimarlık 
tarihinin olduğu kadar, dünya mimarlık tarihinin 
de başyapıtları arasındadır. 1569-1575 yılları 
arasında II. Selim’in emriyle yaptırılmıştır. Çok 
uzaklardan üçer şerefeli dört zarif minaresi 
ile hemen göze çarpan yapı, kurulduğu yerin 

Karaağaç İstasyonu
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Selimiye Camiiseçimiyle Mimar Sinan’ın aynı zamanda usta bir 
şehircilik uzmanı olduğunu da gösterir. 

Selimiye kubbesiyle de ilgi çeker. Kubbe, 
6 metre genişliğindeki kemerlerle birbirine 
bağlanan 8 büyük payeye oturur. Mimar 
Sinan’ın yarattığı 8 dayanaklı cami planının en 
başarılı örneğidir. Cami, mimari özelliklerinin 
erişilmezliği yanında süsleme özellikleriyle de 
son derece önemlidir. Mihrap ve mimberi 
mermer işçiliğinin başyapıtlarındandır. 
Ortasındaki 12 mermer sütuna oturan müezzin 
mahfili, altın varaklı Edirnekari kalem işleriyle 
klasik dönemin en güzel örneklerindendir. 
Yapının çini süslemelerinin, Osmanlı ve 
dünya sanatında ayrı bir yeri vardır. 16. yüzyıl 
çiniciliğinin en güzel örnekleri olan bu çiniler, 
sıraltı tekniğinde olup İznik’te yapılmıştır. Cami 
terasının altında yer alan Arasta Çarşısı ise 
III. Murat zamanında Selimiye’ye gelir sağlaması 
amacıyla yaptırılmıştır. 

Edirne Kalesi Makedonya (Saat) Kulesi: 
Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yapılan 
ve kenti çevreleyen surların kulelerinden 
günümüze gelen tek yapı olan Makedonya 
Kulesi ve çevresi, yapılan kazı sonrası Kentsel 

Arkeoloji Parkı olarak hizmete açılmıştır.

Edirne’de ilk müze, 1925’te Arkeoloji Müzesi 
adıyla Selimiye Camii avlusu içinde bulunan 
ve Mimar Sinan’ın eseri olan Dar-ül Kurra 
Medresesi’nde açılmıştır. İkinci bir müzeye 
gereksinim duyulunca, yine Selimiye Camii’nin 
avlusunda bulunan Dar-ül Tedris Medresesi’nde 
l936’da Etnografya Müzesi açılmıştır. 1971’de 
ise Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi adı 
altında modern bir müze açılmıştır. Selimiye’nin 
medrese bölümünde toplanan eserler, daha 
sonra Türk-İslam Eserleri Müzesi kapsamında 
halka açılmıştır. 

Defterdar Camii: II. Selim döneminde defterdar 
olan Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan’a 
yaptırılmıştır. Talat Paşa Caddesi üzerindedir. 
Yapı, genişçe bir avlu içindedir. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün yaptırdığı onarımlarda; kubbe, 
son cemaat yeri, taç kapı ve pencereler aslına 
uygun olarak yenilenmiştir.

Rüstem Paşa Kervansarayı: Kanuni Sultan 
Süleyman’ın sadrazamı Rüstem Paşa, Mimar 
Sinan’a yaptırmıştır. Klasik Osmanlı mimarisinin 
ilginç örneklerinden olup, Kanuni döneminin 
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Sol Sayfada ve Üstte:
II. Bayezid Külliyesi

Ortada: Eski Cami

Altta:
Üç Şerefeli Cami ve 
Selimiye Camii

görkemli yapılarındandır. Kesme taş ve tuğladan 
örülmüş duvarlar yapıya anıtsal bir görüntü 
kazandırmaktadır. 1972’de restore edilerek otel 
haline getirilmiş ve bu restorasyonda gösterilen 
başarı nedeniyle de Ağa Han Mimarlık Ödülü 
kazanılmıştır.

II. Bayezid Külliyesi - Sağlık Müzesi: Tunca 
Nehri kıyısında bulunan külliye Edirne’nin en 
önemli yapılarındandır. Cami, tıp medresesi, 
darüşşifa, hamam ve öbür bölümleriyle geniş bir 
alana yayılmıştır. II. Bayezid’in 1484-1488
yıllarında yaptırdığı külliyenin mimarı 
Hayreddin’dir. Çok etkileyici bir görünümü olan 
külliye küçüklü büyüklü yüze yakın kubbeyle 
örtülüdür. Yapıların en ilginci tek kubbeli, iki 
minareli anıtsal camidir. 

Caminin batısında darüşşifa ve tıp medresesi 
bulunmaktadır. Revaklarla çevrili ön avlunun 
yanında ise akıl hastalarının iyileştirildikleri 
kubbeli hücreler bulunmaktadır. Ayrıca, 
külliyenin göz tedavisi için de önemli bir merkez 
olduğu anlatılmaktadır. II. Bayezid Külliyesi’nde 
o dönemde akıl hastalıklarının müzik ve su sesi 
ile tedavi edildiği “Şifahane ve Tıp Medresesi” 
Trakya Üniversitesi tarafından Sağlık Müzesi 
haline getirilmiştir. Bu müzeye 2004 yılında 
Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Müze Ödülü 
verilmiştir.

Eski (Ulu) Cami: Edirne’de Osmanlılardan 
günümüze ulaşmış en eski anıtsal yapıdır. 
1403’te yapımına başlanmış, Çelebi Sultan 
Mehmet zamanında 1414’te bitirilmiştir. Mimarı 
Konyalı Hacı Alâeddin’in kalfası Ömer İbn-i 
İbrahim’dir. Mermer kapısı ve iç kısımdaki 
dekoratif yazı örnekleri dikkat çekicidir.

Üç Şerefeli Cami: 1443-1447 yılları arasında, 
II. Murat tarafından yaptırılmıştır. Cami Osmanlı 
sanatında, erken ve klasik dönemler üslubu 
arasında yer alır. Yapı, bir yenilik olarak enine 
dikdörtgen planlıdır. Ayrıca Osmanlı mimarisinde 
revaklı avlu ilk kez bu camide kullanılmıştır. Bu 
özellikleriyle sonraki camilere öncü olan anıtsal 
bir yapıdır.

Muradiye Camii (Mevlevihane): Sarayiçi’ne 
egemen bir tepeye II. Murat tarafından 
yaptırılmıştır. Vakfiyesine ve kaynaklara 
dayanılarak 1426 yılına tarihlenir. Mimarı 
bilinmemektedir. Yan mekânlı camilerin en 
güzel örneklerindendir. İç süslemesi yönünden 
15. yüzyıl Osmanlı sanatının en önemli 
yapıtlarındandır. 

Yıldırım Camii (Merkez): Edirne’nin 14. 
yüzyıldan kalma en eski camisi olup, şehir 
merkezine 3 km uzaklıktadır. Gerek planı, 
gerekse sütun başlıkları, yapının haç planlı 
bir Bizans kilisesi olduğunu göstermektedir. 
Camiye dönüştürülürken yeniden yapılmıştır. 
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Sokullu Külliyesi (Kasım Paşa Külliyesi): 
Külliye, Havsa ilçesinde, Edirne yolundadır. 
1576-1577’de Sokullu Mehmet Paşa’nın oğlu 
Kasım Paşa adına Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 
Günümüzde yalnızca cami, hamam, cami 
avlusuna dayalı ocaklı-nişli bir duvar, dua 
kubbesi ve külliyeye daha sonra eklenmiş 
çeşme görülmektedir.

Edirne’de bulunan görülmeye değer, diğer 
camiler arasında; Ayşekadın Camii, Beylerbeyi 
Camii, Darül Hadis Camii, Gazi Mihal Camii, 
Kadı Bedrettin Camii, Sitti Şah Sultan Camii yer 
almaktadır.

Sweti George Bulgar Kilisesi: 1880 yılında 
Kıyık semtinde yapılan kilise restore edilmiş olup 
ibadete açıktır. 1889’da dekore edilen kilisede, 
daha önce aynı yerde bulunan kiliseden kalma 
bazı tablolar vardır. 

Konstantin ve Elena Kilisesi: 1869 yılında 
inşa edilen, adını I. Konstantin ve annesi 
Helena’dan alan kilise onarılıp, 2008 yılında 
ziyarete açılmıştır.

Sinagog: 1492’de II. Bayezid’in fermanı 
ile İspanya ve Portekiz’den gelip Edirne’ye 
yerleştirilen Yahudilerin 13 sinagogu, 1903 
yangınında tahrip olunca, 1906’da padişah 
fermanı ile Yahudilerce kutsal kabul edilen 
Büyük Sinagog inşa edilmiştir.

Ali Paşa Çarşısı (Kapalı Çarşı): Halkın Kapalı 
Çarşı adıyla andığı Ali Paşa Çarşısı, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın son yıllarında sadrazamlık 
yapan Hersekli Semiz Ali Paşa tarafından 
1569’da Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 

Bedesten: 1417-1418’de Çelebi Sultan 
Mehmet, Eski Cami’ye vakıf olarak yaptırmıştır. 
İki renkli kesme taşlarla kaplanmış süslemeli 
duvarlı, 14 kubbeli bir yapıdır. Kubbeler kurşunla 
kaplıdır. Son yıllarda onarılan yapı, çarşı olarak 
kullanılmaktadır.

Ekmekçizâde Kervansarayı: Ayşekadın 
semtinde bulunmaktadır. Ekmekçizâde Ahmet 
Paşa tarafından 1609’da Sedefkâr Mehmed 
Ağa ile Edirneli Mimar Hacı Şaban Ağa’ya 
yaptırılmıştır.

Deveci Hanı (Eski Hapishane): Osmanlı 
hanlarının erken örneklerindendir. 15. yüzyılın 
ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. 
Vali Rüstem Paşa zamanında tamir edilerek 
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cezaevine dönüştürülmüş, 1949’a kadar 
bu amaçla kullanılmıştır. Vali Hacı İzzet Paşa 
zamanında onarım görmüş, revir ve 4 oda 
eklenmiştir. 

Bayezid Köprüsü: II. Bayezid Külliyesi 
yakınında Tunca Nehri üzerindedir. 1488’de 
II. Bayezid’in mimar Hayreddin’e yaptırdığı 
sanılmaktadır. Kesme taştan yapılmış sağlam bir 
köprüdür.

Fatih Köprüsü: Sarayiçi’nde Demirkapı ile 
Adalet Kasrı arasında Tunca Nehri üzerine 
yapılmıştır. 1452’de Fatih döneminde yapıldığı 
sanılmaktadır. 

Saray (Kanuni) Köprüsü: Sarayiçi’nde, Tunca 
Nehri üzerinde bulunmakta, 1560’ta Kanuni 
Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı 
sanılmaktadır. 

Saraçhane Köprüsü: Kentin kuzeybatısında 
Sarayiçi yakınındadır. 1451’de II. Murat 
döneminin önemli devlet adamlarından 
Şahabettin Paşa yaptırmıştır. Edirne’deki diğer 
görülmeye değer tarihi köprüler şunlardır: 
Gazi Mihal (Hamidiye) Köprüsü, Uzun Köprü, 
Ekmekçizâde Ahmet Paşa (Tunca) Köprüsü, 
Meriç (Mecidiye) Köprüsü. 

Sokullu Hamamı: Üç Şerefeli Cami 
karşısındadır. Sokullu Mehmet Paşa Mimar 
Sinan’a yaptırmıştır. 16. yüzyıl Türk sanatının 
en önemli örneklerinden olup çifte hamam 
planındadır. Özellikle soyunmalık yüzlerindeki 
kesme taş ve tuğla işçiliği ilginçtir.

Mezit Bey Hamamı: Selimiye Camii’nin 
batısındadır. Mezit Bey yaptırmıştır. Edirne 
hamamlarının en yalınıdır. Duvarları kesme taş 
ve tuğladandır. 

Tahtakale Hamamı: Sultan II. Murat’ın Darül 
Hadis Camii medresesine gelir kaynağı olmak 
üzere yaptırdığı bu hamam, aynı adı taşıyan 
semttedir ve halen çalışır durumdadır.

Hacı Adil Bey Çeşmesi: Meriç Köprüsü’nün 
bitiminde, Karaağaç yolunun başında bulunan 
bu çeşmeyi Edirne Valisi Hacı Adil Bey 1904’te 
yaptırmıştır. 

Edirne, köklü tarihinin izlerini taşıyan bu eşsiz 
yapıların dışında doğal güzellikleriyle de çekici 
ve cezp edici bir cennet köşesidir. Meriç, Tunca 
ve Arda ırmaklarının birleştiği ve içinden Ergene 
ve Keşan gibi çayların aktığı yörede çok güzel 
mesire yerleri ve ormanlık bölgeler vardır.

Sol Sayfa 
Üstte:
Sweti George 
Bulgar Kilisesi

Ortada:
Sinagog

Altta:
Edirne Kapalı Çarşı

Saraçhane Köprüsü
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Sarayiçi, Edirne’ye 12 km uzaklıkta, sık 
ağaçlarla süslü, çayırlık, Tunca Nehri’nin iki kolu 
arasında yer alan bir mesire yeridir. Burada 
her yıl Haziran ayında Kırkpınar Yağlı Pehlivan 
Güreşleri yapılır. Rivayete göre Rumeli’ye ilk 
ayak basan 40 Türk yiğidi şimdi Yunanistan 
sınırları içinde bulunan Samona Çayırları’nda 
kendi aralarında güreşe tutuşurlar. Güreş 
günlerce sürer ama bir türlü yenişemezler, 
sonunda yorgunluktan oldukları yere yığılır ve 
ölürler. Savaşçılar bu 40 yiğidi gömerler, bölge 
pınarlarla dolu olduğundan da bu mıntıkaya 
“Kırkpınar” ismini verirler. Bugün Kırkpınar’da 
güreşe çıkan güreşçiler Kıspet denilen ve 
deriden yapılan birer giysi giyerler. Vücutlarına 
sıvı yağ sürerek güreşe tutuşurlar, güreşler 
eleme usulü ile yapılarak şampiyon tayin edilir.

Karaağaç, sebze-meyve bahçeleri ve Sinekli 
İçme Suyu ile meşhur bir yerdir. Bülbül Adası 
ise Edirne-Karaağaç yolu üzerinde Tunca ile 
Meriç arasında bulunan bir adadır. Sebze ve 
meyve bahçeleriyle zengindir. Yörede çok 
sayıda bülbül vardır. Sabahları bülbül sesleri 
etrafı şenlendirir. Sazan ve yayın balıkları da 
bulunur.

Edirne, kaplıca ve içme suyu yönünden zengin 
değildir. Gülbaba Çamuru, romatizma ağrılarına 
birebirdir. Mercan Deresi İçmeleri, Keşan 
ilçesindedir ve suları mide rahatsızlıklarına iyi 
gelmektedir.

Gala Gölü Tabiatı Koruma Alanı, Edirne’nin Enez 
ilçesi, Karpuzlu ve Koyun Tepe köyleri sınırları 
içerisinde yer almaktadır. Bölgeye Eceabat-
Keşan-Enez yolu ile ulaşılmaktadır. Koruma 
alanında, aralarında nesli tükenme tehlikesi 
altında olan tepeli pelikan, çeltikçi ve küçük 
karabatağın da olduğu yüzün üzerinde kuş türü 
bulunmaktadır. 

Söğütlük-Kent Ormanı, il merkezinin güney 
kesiminde, Edirne-Karaağaç yolu üzerinde, 
kente 2 km mesafede bir mesire yeridir. Yüksek 
ağaçlarla kaplı Meriç kıyısındaki bu alanda 
gazino, restoran, çocuk parkları, çay bahçeleri, 
çeşitli eğlence ve spor olanakları sunan 
mekânlar vardır. Tavuk Ormanı Edirne’ye 2 km 
uzaklıkta, Tunca Nehri kenarındadır. Mesire 
yeridir ve yörede bulunan Edirne sarayları, av 
köşkleri ve saray rıhtımları halen ayaktadır. 

Edirne’de orman içi dinlenme yerleri ya da çadır 
ve karavan alanları olarak gençlerin tatillerinde 
dinlenebilecekleri kamp noktaları vardır. Keşan 
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sınırlarını aşmıştır. Edirne’ye uğrayanların en fazla 
rağbet gösterdiği ürünler arasında geleneksel 
Osmanlı macunu da vardır. 

İlk olarak Edirne’de ortaya çıktığı bilinen kokulu 
meyve sabunu üreticiliğinin geçmişi, 1600’lü 
yıllara kadar uzanır. 17. yüzyılda Osmanlı’da 
misk, amber ve gül esansı karıştırılarak hamur 
kıvamına getirilen sabunun birebir meyve 
boyutlarında şekillendirilmesi ve gerçek meyve 
renklerine uygun şekilde boyanmasıyla imal 
edilen meyve sabunları, zamanla Osmanlı 
sarayına, sultanlara, yerli ve yabancı devlet 
erkânına sunulan değerli hediyeler arasına 
girmiştir. İlde süpürgecilik de hediyelik eşya 
pazarına yönelik bir el sanatı olarak varlığını 
sürdürmektedir. Aynalı süpürgenin Edirne 
geleneklerinde önemli bir yeri vardır. Evin 
kapısının dışına asılan aynalı süpürge, o evde 
evlenecek çağda kızlar olduğu anlamına gelir. 
Edirnekari ise “Edirne işi” anlamına gelmekte 
olup ahşap, karton, deri gibi yüzeylere boya ve 
cila ile yapılan motiflerin yer aldığı bir süsleme 
üslubudur.

Unutmadan söyleyelim, eğer doğru zamanda 
Edirne’deyseniz Kırkpınar Yağlı Pehlivan 
Güreşleri’ni (Haziran) ve Edirne kültürünü 
yansıtan Kakava Şenlikleri’ni (Mayıs) sakın 
kaçırmayın…

yöresindeki Gökçetepe Orman Kampı ve 
Danişment Orman Kampı kampçıların uğrak 
yerleridir.

Meriç Havzası Kuş Gözlem Alanı, tatlı su 
gölleri ve kıyı lagünlerinden oluşur. Alan küçük 
balaban, gece balıkçılı, alacabalıkçıl, erguvani 
balıkçıl, çeltikçi, kaşıkçı, bataklık kırlangıcı, 
küçük sumru ve bıyıklı sumru için önemli bir 
üreme alanıdır. Küçük karabatak, tepeli pelikan, 
kuğu, ötücü kuğu ve elmabaş patka gibi çeşitli 
su kuşları kışı burada geçirir.
 
Edirne, Ege Denizi’nin kuzey kesiminde yer 
alan Saros Körfezi’nde; kumsallarla kaplı, 
nitelikli bir kıyı şeridine sahiptir. Bu kıyılar Keşan 
ve Enez ilçelerinin mülki sınırları içinde yer alır. 
Eşsiz güzellikteki bu plajlar arasında; Keşan’da 
Sazlıdere, Gökçetepe, Mecidiye, Erikli, 
Danişment ve Yayla ile Enez’de Karaincirli, Vakıf, 
Gülçavuş, Sultaniçe ve Enez plajları ilk akla 
gelenlerdir. 

Kente özgü yiyeceklerin başında meşhur 
Edirne tava ciğeri gelmektedir. Badem Ezmesi, 
Edirne’nin Osmanlı saraylarından kalan tarihi 
tatlılarından biridir. Bölgede sütün bol ve 
kaliteli olması, işlenen bu sütün peynir olarak 
soğuk hava depolarında uzun süre kalmasıyla 
farklılaşan Edirne peynirinin ünü de Türkiye 
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Sol Sayfa
Üstte:
Sarayiçi

Altta:
Süpürgeciler

Kırkpınar 
Güreşleri
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Kentte Tarımsal 
Alanlar Oluşturmak 
Mümkün

stanbul’un içinde bulunduğumuz 
günlerde var olan yeşil alanlarını 
hızla yitirme tehlikesiyle karşı karşıya 

oluğunu biliyorsunuz. Son yıllarda bu dalganın 
içerisine, kalan son birkaç bostan da dahil 
oldu. İlk önce Kuzguncuk Bostanı’ndan bir 
çığlık yükseldi. İlia Bostanı olarak da bilinen 
bu 17 dönümlük sit alanı imara açılmak 
isteniyordu. Semt halkı bostanını yitirmemek 
için yaklaşık 30 yıldır hukuki bir mücadele 
sürdürüyor Kuzguncuk’ta. Mücadelelerinde 
başarılı da oldular, ancak alanı imara açmak 
isteyenler vazgeçmedi. Dolayısıyla Kuzguncuk 
Bostanı hala büyük bir tehdit altında. 

Derken birkaç ay önce Yedikule’den de benzer 
bir çığlık duyuldu. UNESCO (Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Dünya Mirası 

Listesi’ndeki İstanbul Karasurları’nın koruma alanı 
içerisinde kalan, Bizans döneminden bu yana 
-gittikçe azalan bir şekilde de olsa- kentin besin 
gereksinimini karşılayan Yedikule Bostanları, 
şimdilerde Yenikapı metro istasyonunun şantiye 
alanı oldu. 

İçindeki ahşap bostan evi, ahırı, kuyusu, 
kuyudan bostana uzanan su kanalları ile kent içi 
tarım alanlarının sayılı örneklerinden biri sayılan 
Yedikule Bostanları’ndan çıkartılan bostancılar, 
semtliler ve akademisyenler alanın kültürel 
değerine de vurgu yaparak, tıpkı Kuzguncuk’ta 
olduğu gibi mücadeleye başladı. Bu bostanlarda 
üretilen Langa hıyarı ve Yedikule marulu tarih 
olmadan, İstanbul’un kalbindeki son tarımsal alan 
yitirilmeden bu mücadele kazanılırsa herkesin 
yüzü gülecek.   

Hâlihazırda orada yaşayan ve ekmeğini bu 
bostanlardan çıkartan semt halkı kadar, kendi 
yiyeceği sebze ve meyveyi yetiştirmenin hayalini 
kuran kent sakinleri için de bir model, bir umut 
kaynağı bostanlar. Bugün kentte yaşayan insan, 
yiyeceğinin tohumdan sofraya nasıl geldiğini, 
dalından kopartılmış domatesin ve biberin 
kokusunu unuttu. 

Kentte büyüyen çocuklar, ebeveynlerinin 
unuttuğu doğanın yaşam döngüsünü bilmeden, 
doğadan, topraktan, ağaçlardan uzak bir 
gelecek algısıyla büyüyor. Bu durum insanların 
doğadan kopmasına, ona ihtiyaçları olduğunu da 
unutmasına neden oluyor. Bazıları ise bu ihtiyacı 
daha da birincil sıraya yerleştiriyor. O nedenle var 
olan bostanlarını, bahçelerini yitirmek istemediği 
gibi, elini toprağa nasıl değdirebilir, nasıl kendi 
bahçelerini oluşturabilir ve çocuklarına sağlıklı 
besinler temin edebilir sorularının peşine düşüyor.

Bu soruların peşine düşen kent sakinleri, balkon 
bahçeciliği, kent bahçeciliği, yenilebilir bahçeler 
gibi örnekleri inceleyerek, deneyimleyerek 
kendi kişisel yanıtlarına ulaşıyorlar. Kimisi 
evladiyelik pembe domates tohumlarından 
büyüttüğü pembelerine gözü gibi bakıyor, 
kimisi annesinden, ninesinden, dedesinden 
hatırladıklarıyla minicik saksılarda maydanoz, 
dereotu, biber yetiştirmeyi deniyor, kimisi 
permakültür gibi yöntemleri keşfederek 
uygulamaya çalışıyor, kimisi tamamen okuyup 
araştırıp, kendi kendine çözümler üreterek 
yaşıyor bu süreçleri. Ama sonuç değişmiyor; 
kentlerde kişisel küçük bahçeler çoğalıyor. 
Bu küçük ama değerli girişimler İstanbul gibi 
metropol kentlerde bile tarım yapılabileceğini 
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örnekliyor. Örnekler arttıkça da kamusal alanlarda 
yenilebilir bahçeler yapılarak, daha fazla kent 
sakininin yararlanabilmesi için girişimler başlıyor. 

ÇEKÜL Vakfı’nın üç yıldır Kadıköy Belediyesi 
ile işbirliği yaparak Kadıköy Yeldeğirmeni’nde 
sürdürdüğü Rasimpaşa Mahalle Canlandırma 
Projesi kapsamında da kent bahçeleri yer 
alıyor. Yeldeğirmeni’nde Yeryüzü Derneği’nin 
de desteği ile mahallenin özgün dokusunda 
yer alan apartmanlarla çevrili iç bahçeler, ortak 
kullanılacak yeşil alanlara, yenilebilir bahçelere 
dönüştürülüyor. 

Sokaklarda oynarken evlerin bahçelerindeki 
meyve ağaçlarından topladıkları meyveleri 
gülümseyerek anımsayan bugünün ebeveynleri 
için çocukları toprakla, doğayla buluşturmanın 
yolu da bahçelerden geçiyor. Bu nedenle 
anne-babalar konuyla ilgili çalışmalar yapan 
sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurarak, 
çocuklarının okuduğu okulların yöneticilerinden 
küçük yenilebilir bahçeler oluşturulmasını talep 
edebilirler. 

Geçen yıl Slow Food Yağmur Böreği Birliği, 
ÇEKÜL Vakfı ve Beşiktaş Belediyesi işbirliği ile 
Lütfü Banat ve Nimetullah Mahruki İlköğretim 
Okulları küçük sebze bahçeleri edindiler. Minik 
eller önce çekingen sonra hevesle fideleri 
toprakla buluşturdular. Permakültür yöntemiyle 
oluşturulan okul bahçeleri, yavaş şehirlerdeki 
örnekler, anaokullarının girişimleri şimdilik 
parmakla sayılacak kadar az olabilir. Ancak 

çoğalmaması için hiçbir neden yok! 

Kendi yiyeceğinizi -en azından bir kısmını- 
yetiştirmek istemek sağlıklı ve güvenli bir yol. 
Unuttuklarımızı hatırlamak, hatırladıklarımızı 
çocuklarımızla paylaşmak ve onları doğayla 
barıştırmak... Üstelik zor da değil. Yeryüzü 
Derneği’nden Devin Bahçeci editörlüğünde 
yayınlanan “Kent Bahçeleri İstanbul Deneyimi” 
ve “Kent Bahçeleri Dünya Deneyimi” kitapları 
ile Sinek Sekiz Yayınları’nın ekolojik kitapları 
başlangıç için yol gösterici olacaktır. Var 
olan bostanları kaybetmeden yeni bostanlar 
oluşturabilmek ve kentte yenilebilir bahçeleri 
arttırmak için aşağıdaki linkleri de dikkatle 
incelemenizi öneririz.

www.kahramanbostan.org/
yedikulebostanlari.tumblr.com/ 
www.pembedomates.org/
www.yeryuzudernegi.org/kentbahceleri.asp
permacultureturkey.org/ 
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Güzellik Sırları 

üzel olma arzusu sadece kadınların 
erkeklere hazırladığı bir tuzak değildir. 
Daha çok toplumda ve ailede daha 

iyi kabul edilmek için beğenilme isteğidir. Son 
yıllarda büyük gelişmeler yaşanmasına rağmen 
genelde hayatın erkeklerden ziyade kadınlar için 
daha sert olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca tıpkı 
Kızılderililerin savaş için boyanarak kendilerini 
kuvvetli hissettikleri gibi makyaj da bir güven 
duygusu yaratmaktadır. “Dış görünümünü 
değiştir, karakterini değiştirmiş olursun” veya bir 
insan kendisini süsleyince; “Gezmeye çıkmak 
istemesinden dolayıdır” demiyor muyuz? Bu çok 
önemlidir. Sharon Stone da; “Ben kendimi hiç 
bir zaman büyük bir güzellik olarak görmedim, 
sadece iyi bir sihirbaz olarak gördüm” dememiş 
miydi? Zenci güzeli olarak bilinen Tyra Banks 
ise; “Ben çirkin değilim, sadece benim 
güzelliğim bir kreasyondur” demiştir.

Makyaj her zaman vardı. Bir yüzü güzelleştirmek 
için tabii ki doğal bir şekilde yapılmalıdır ve yüz 
daha genç bir yüze yakınlaştırılmalıdır. Mesela 
kırmızı ruj, genç dudaklarda yoğun bir renk 
nüansı oluşturmaktadır ve bu kişinin dinamik 
bir metabolizması olduğu hissini verir. Allık, 
çocuksu kırmızı yanakları andırmaktadır ve 

Dr. Serdar Eren 
Eren Estetik

pudra gençliğin solgun, kadifeye benzeyen cilt 
görünümünü verir. Bir makyaj, kötü bir şekilde 
kullanıldıysa yüzün güzelliğini tahrip edebilir. 
Makyaj hem arkadaş hem de düşman olabilir.

Çocuksu sima ve ifadelerin, koruma 
içgüdüsünü oluşturmak için önemli olduğundan 
bahsetmiştim. Ama ses de bir çocuk sesi gibi 
yumuşak ve hoşa gider tonda olmalıdır. Sigara 
içenlerdeki gibi sert ve biraz çatlak çıkan bir 
ses, çocuk sesini hatırlatmaz. Kıyafet ise göze 
ve gönle hitap etmelidir. İyi bir kesime ve biçime 
sahip olmalıdır. Renkler çocukluk zamanını 
hatırlatır; hafif renkler, mavi, pembe her zaman 
yaşlı bayanlar tarafından seçilmektedir. Tabii ki 
siyah kullanmamaya gayret gösterilmelidir. 

Toplam olarak bütün duyu organları stimüle 
edilmelidir. Görmek, duymak, koklamak ve 
hissetmek önemlidir. Güzellik enstitüleri bunu 
çoktan anladılar ve bilhassa bu konu üzerine 
stratejilerini kuruyorlar. 

Dokunun sıkılığı ve elastikliği çocuksu cildin 
ve güzelliğinizin temel kalitesidir. Güzellik 
mücevherler değerindedir. Güzellik aksesuarları 
varlıklı insanlar için kolay elde edilebilir, ama 
parasız elde edilmesi daha zordur. Bu da estetik 
cerrahinin daha çok varlıklı kişiler ve tabiatın 
verdiği ile herkes tarafından beğenilmeyenler için 
popüler olmaya başlamasının bir izahıdır.

Çocuk şemasını kullanma fikrinin bilinen bir 
gerçek olduğunu söylemiştim. Fakir ülkelerde 
kamusal dikkati çekip bağış toplamak, 
yoksulluğa ve sefalete karşı mücadele 
etmek için çocuk şemasının stratejisi de 
takip edilmektedir. Dilenen bir çocuk, dilenen 
bir yetişkinden her zaman daha fazla para 
alacaktır. Seyircilerine çok keyif veren Disney, 
filmlerinde devamlı küçük, savunmasız, her 
an zarar görebilecek hayvanları kullanır. Daima 
küçük fare, küçük köpek veya küçük ceylandır 
görünen hayvanlar. Hiçbir zaman yetişkin 
hayvan görülmez. Bu oyuncaklar için de 
geçerlidir. 
 
Bedensel bir özrün de koruma içgüdüsü 
oluşturduğunu bilmek önemlidir. Bazı ünlü kişiler, 
düzeltmesi kolay olan hafif bir şaşılığı bu koruma 
içgüdüsünü oluşturmak ve böylelikle baştan 
çıkarma ve düşünce gücünü sağlamlaştırmak 
için korumaktadırlar. Bu durumda bir ameliyat 
istenilmemektedir. Aynı şekilde, şayet yüzün bir 
bölümü kusursuz değilse ve kişi yüzünün güzel 
kısımlarını bilinçli olarak ön plana çıkarabiliyorsa, 

G
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bu yüze bakan gözler de güzel kısımlara 
yoğunlaşacağından, problemli bölüm daha az 
belirgin olmaktadır. Mesela gözler güzel ama 
burun değilse, güzel olmayan burnu gizlemek 
için gözlere daha fazla ağırlık verilmesi gerekir. 
Bunu yapmak veya öğretmek de vizajistlerin 
görevidir. Bir yara izi bir yüzdeki güzelliğe dikkat 
çekilmesini önleyebilir. Vizajistler tecrübeleri ile 
kişilere bu tür problemlerinden geçici de olsa 
kurtulabilmeleri için en iyi desteği verirler.

Neden güzel olmak gerekiyor? Bunun 
nedenlerinin gurur, hak, hayran kalınma ve 
başkalarından üstün olma isteği olduğu ileri 
sürülmüştür. Güzelliğin popülerliği aslında 
kültürdür. Kısmetine razı olmayıp bir şeyleri 
düzeltmeye çabalayan tek varlık insandır. 
Güzelliği korumak demek, hayatı güzelleştirmek 
için yaşam kalitesini yükseltmek demektir.

Medeniyetin her alanda gelişmesi yaşam 
süresini uzatmıştır. Ama sadece uzun 
yaşamanın da yetmediği görülmektedir. 
Yaşam kalitesinin de aynı şekilde korunması 
gerekmektedir ve hayat daha uzun süre “güzel” 
olmalıdır. Nasıl modern tıbbın yaşama daha fazla 
seneler kattığı biliniyorsa, estetik cerrahinin de 
bu senelere yaşam verdiği aşikârdır.

Güzellik ve moda, kendimizi dile getirebilmek 
için içimizde var olan isteklerimizin dış 
göstergeleridir. Moda sadece hayatın sanatsal 
yönünün bir stil aracıdır. Herkesin bildiği 
gibi güzellik kalıcı değildir. Aynı zamanda 
da güzelliğin yaşı yoktur. Bir kişi sadece 20 
yaşındayken iyi bir görünüme sahip olabilir, 
ama bütün hayatı boyunca dayanılmaz cazibeli 
olması da mümkündür.

Kadından ilk beklenen onun beğenilmesidir. 
İlerleyen yaşlarda bu beklentiyi yerine getirmek 
gittikçe zorlaşmaktadır. Bu benim yanıma gelip 
Face-Lifting üzerine bilgi almak isteyen yaşlı bir 
bayanı hatırlatıyor. İlerlemiş yaşından dolayı bu 
ameliyatı yapmaktaki isteksizliğimi gösterdiğimde 
bana sakin bir sesle; “Bir kişi artık beğenilme 
durumunda değil ise, bu başkalarının da hoşuna 
gitmeme anlamına gelmemeli” demişti. 

Güzel olma isteği, kişinin güzelliğinden 
dolayı hayran kalınma arzusundan değil de 
daha ziyade güzelliğinden dolayı sevilme 
beklentisinden oluşmaktadır. Estetik ve güzelliğe 
düşkün olanların bu davranışları ile verdikleri 
mesaj, aslında sevilme isteğidir. Avusturyalı 
etoloji uzmanı Konrad Zacharias Lorenz bu 

davranışı şu şekilde vurguluyor; “Herkes 
çocukları seviyor ve onları korumak istiyor. Daha 
çok sevilmek için çocuklar gibi olmak isteyen 
birisi eleştirilebilir mi?” Onun bu teorisinde kuşku 
yoktur. 

Plastik cerrah olarak çalışan bir doktorun 
pozitif duyguları ve hayranlıkları oluşturmak 
için şayet mümkünse ve isteniyorsa, kişinin 
yaşına bağlı olarak eski çocuksu simaların 
rekonstrüksiyonunu yapması gerektiğini de 
zihnimize yerleştirmemiz önemlidir. Güzellik 
ve hayranlığın bağlantısını, zihnin ve ruhun 
derinliklerinde görüyoruz.  
  
Hayran kalmak, akıl ile sevmektir. Sevmek ise 
yürekten hayran kalmaktır. İnsanlar sadece 
kalpleri ile güzeldir.
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Probiyotiklerin 
Önemi ve 
Farklılıkları

azi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim 
üyesi ve Probiyotik Prebiyotik 

Derneği Başkanı Doç. Dr. Tarkan Karakan 
probiyotiklerin önemi hakkında faydalı bilgiler 
verdi.

DENGE: Probiyotiklerin hayatımızdaki yeri ve 
sağlığın korunmasındaki rolü nedir? 
TARKAN KARAKAN: Probiyotik Latincede 
“yaşam için” anlamına gelmektedir. Rus 
bilim adamı Metchikoff, 1900’lü yılların 
başında Kafkaslardaki insanların niçin uzun 
yaşadıklarını araştırırken, bu durumun kefir 
içmelerine bağlı olabileceğini keşfetmiştir. Bu 
konu ile ilgili daha sonra yaptığı araştırmalarla 
yoğurttaki probiyotikleri (laktik asit bakterilerini) 
bularak Nobel Ödülü almıştır. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre probiyotik; “Besinlerle alınan, 
belirli miktarlarda alındığında kolona kadar 
canlı ulaşıp bağırsak florasını dengeleyen ve 

konakçının sağlığını olumlu 
yönde etkileyen canlı 

mikroorganizmalar” 
olarak tanımlanır. 

D.: Probiyotikler 
hangi durumlarda 
kullanılmalıdır?

T.K.: Probiyotikler 
bağırsak bakterilerinin 

dengesizliği durumunda, 
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yani zararlı bakterilerin yararlı bakterilerden 
daha fazla olduğu her durumda kullanılırlar. 
Bu durumların bazıları; irritabl bağırsak 
sendromu (spastik kolon), antibiyotik kullanımı, 
inflamatuvar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit ve 
crohn hastalığı), gastroenteritler (yaz ishalleri, 
seyahat ishalleri, enfeksiyöz/non-enfeksiyöz 
ishaller), bağışıklık sisteminin zayıflaması, 
nekrotizan enterokolit (prematür bebeklerde), 
kolon kanseri, çölyak hastalığı (gluten 
enteropatisi), diyabet, alerjik hastalıklar, astım, 
HIV enfeksiyonu (AIDS), obezite, romatoid artrit.

D.: Her probiyotik aynı mıdır? Birbirlerinin 
yerine kullanılabilirler mi?
T.K.: Kesinlikle değildir. Nasıl ki her antibiyotik 
her hastalık için kullanılamazsa, probiyotikler de 
böyle bir mantıkla kullanılmalıdır. Her probiyotik 
her durum için uygun değildir. Özellikle o 
hastalık için bilimsel çalışması yapılan ürünü 
tercih etmek yararlıdır. Probiyotiğin hastaya 
göre reçete edilmiş olduğu göz önüne alınarak 
değiştirilmesinden kaçınılmalıdır. Birçok marka 
ortaya çıkmış olsa bile, bunlarla ilgili bilimsel 
çalışmalar yoksa kullanımlarından fayda 
görülemeyebilir. Bu nedenle probiyotik genel bir 
isimdir. Burada kullanılan bakteri veya mayanın 
türü ve miktarı önemlidir. 

D.: Probiyotiklerden zengin beslenmek neden 
önemlidir?
T.K.: Probiyotikler; eskiden beri yiyeceklerin 
bozulmaması için fermente edilmelerinde 
kullanılmaktadır. Fermente yiyeceklerin 
tüketilmesi, bugün olduğu gibi geçmişte 
de probiyotiklerden zengin beslenmeyi 
sağlamıştır. Ancak, günümüzde fermente 
besin tüketimi azalmıştır. Atalarımızın günlük 
olarak aldıkları probiyotik mikroorganizmaların 
sadece milyonda birini alabilir durumdayız. 
Batı toplumlarının diyetinde probiyotiklerin 
azalmasına paralel olarak inflamatuvar 
hastalıklar, alerjik durumlar, obezite, kalp 
hastalıkları ve kanser görülme sıklığındaki artış 
bir rastlantı değildir. 

D.: Probiyotiklerin çeşitleri nelerdir?
T.K.: Genel olarak probiyotikleri ikiye 
ayırmak mümkündür; bakteri kökenliler ve 
mantar kökenliler. Bakteri kökenlilerde iki tür 
bakteri çok sık kullanılır; Lactobacilluslar ve 
Bifidobacteriler. Mantar kökenli olanlar ise 
Saccharomyces türleridir. Bakteri kökenli 
olanları tek başına veya çok sayıda bakteri 
türü ile birlikte vermek mümkündür. Örneğin 
sadece Lactobacillusları veya Bifidobacterileri 
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içeren ürünler olabileceği gibi Lactobacillusları, 
Bifidobacterileri ve Streptococcus thermophilus 
gibi bakterileri içeren (4-5 bakteri türünü aynı 
anda içeren) ürünler de olabilir. Mantar kökenli 
olan ürünlerde ise sadece bir tür bulunur.

D.: Probiyotiklerin saklama ve takdim şekilleri 
nasıldır?
T.K.: Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte 
probiyotik bakteriler tablet, saşe ve sıvı formda 
bulunabilmektedir. Burada dikkat edilmesi 
gereken nokta, ürünün üzerinde yazan 
miktarın son kullanma tarihine kadar muhafaza 
edilebilmesidir. Ürünlerin ambalajları üzerinde 
yazan taşıma ve saklama koşullarına mutlaka 
uyulmalıdır (Soğuk zincir, ışıktan koruma gibi). 

D.: Doğal yollardan beslenme ile probiyotik 
gereksinimini karşılayabilir miyiz?
T.K.: Doğal yollardan beslenme probiyotik 
açısından her zaman yeterli desteği 
sağlamayabilir. Birçok insan yoğurt 
tüketilmesinin yeterli olduğunu düşünür. Hâlbuki 
1 tablet veya 1 saşe probiyotik alabilmek için 
kilolarca köy yoğurdu yemek gerekir. Ne yazık 
ki bu her zaman mümkün değildir. Günümüzde 
market raflarında satılan yoğurtlar üretim 
tekniklerinden ötürü yeterli miktarda probiyotik 
bakteri içeremezler. 

D.: Hangi besinler probiyotik bakteriler 
açısından zengindir?
T.K.: Özellikle mayalı süt ürünleri ve diğer 
fermente ürünlerde probiyotik bakteriler vardır. 
Ev yapımı yoğurt, kefir, bazı peynirler, turşu, 
şalgam gibi. Ancak bu besinlerin içerisindeki 
bakteri tipi ve sayısı çok değişkendir ve üretim 
aşamasında, hatta özellikle raf bekleme 
süresinde hızla azalırlar.
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D.: Probiyotiklerin kullanımı güvenli midir? 
Kullanılmaması gereken durumlar var mıdır?
T.K.: Tıp literatüründe, binlerce hasta üzerinde 
yapılan çalışmalarda, ciddi bir yan etkiye 
veya ölümle sonuçlanan komplikasyona 
rastlanmamıştır. Ancak şiddetli akut pankreatitte 
yapılan bir çalışmada, hastaların bir kısmında 
bağırsak nekrozu ve buna bağlı ölüm görüldüğü 
için şiddetli pankreatitte kullanılmamalıdırlar. 
Bunun dışında nötropenik hastalarda ve 
genel durumu çok ağır (hemodinamik olarak 
stabil olmayan) yoğun bakım hastalarında 
dikkatli olunmalıdır. Maya kökenli olanlar 
(Saccharomyces türleri) santral kateteri olan 
hastalarda, bağışıklık sistemi baskılanmış 
hastalarda ve yeni doğan bebeklerde 
kullanılmamalıdır. Bu durumların dışında 
probiyotikler diğer farmasötik ürünlere kıyasla 
oldukça güvenlidir.

D.: Canlı bakteri veya mantar almaya 
çekinenler olabilir. Sonuçta bunlar mikrop 
değil mi? 
T.K.: Aslında ilk bakışta ürkütücü gibi görünse 
de ilginç olan bu tip mikroorganizmaları 
gün içinde sürekli alıyor olmamız. Örneğin 
günlük yaşam alanlarımızda bile milyarlarca 
faydalı ve zararlı bakteriyi vücudumuza 
alıyoruz. Yine turşu, ekmek mayası, şalgam 
gibi fermente ürünlerde zaten trilyonlarca 
probiyotik mikroorganizma bulunmaktadır. 
Ancak probiyotiklerin en önemli iki farkı; 
bunların patojen olmaması (yani hastalık yapıcı 
olmaması) ve insan vücuduna sağlık yönünden 
faydalı olduklarının gösterilmiş olmasıdır. 
Lactobacilluslar ve Bifidobacteriler sağlıklı 
insanların bağırsaklarında zaten vardır. Dışarıdan 
ağız yolu ile verilmelerinde amaç eksilenin yerine 
konulmasıdır. 

D.: Prebiyotik ve sinbiyotik nedir?
T.K.: Gastrointestinal sistemde bulunan yararlı 
bakterilerin, yani probiyotiklerin sayılarını ve 
aktivitelerini arttıran, etkilerini güçlendiren, 
onlara enerji desteği sağlayan, sindirilemeyen 
karbonhidratlara prebiyotik denir. Prebiyotik 
ve probiyotikleri birlikte bulunduran ürünlere 
sinbiyotik denilmektedir. Bu şekilde bir 
uygulama ile probiyotik bakterilerin yaşam 
süreleri uzar ve kolonda daha iyi kolonize olurlar. 
Sinbiyotiklerin göstereceği etki, tek başına 
probiyotik ve prebiyotiğin göstereceği etkiden 
büyüktür.

D.: Probiyotikler nasıl fayda sağlarlar? 
T.K.: Çok değişik yollarla… Bunlardan 
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en önemlisi bağışıklık sistemini olumlu 
yönde etkilemeleridir. Tüm vücut bağışıklık 
sistemini dengelerler. İnflamasyona yol açan 
hücreleri daha ılımlı hücrelerle değiştirirler. 
Zararlı bakterilerin toksinlerini etkisiz hale 
getirirler ve vücuttaki doğal antibiyotikleri 
sentezlerler. Bu doğal antibiyotiklerin ilaç 
olarak kullanılanlardan en önemli farkı, yararlı 
bakterileri öldürmemeleridir. Probiyotikler kalın 
bağırsaklarda fermantasyon ile kısa zincirli yağ 
asitlerini ortaya çıkartırlar. Kısa zincirli yağ asitleri 
bağırsak hücrelerinin beslenmesini sağlarlar ve 
iltihaplanma etkilerini azaltırlar.

D.: Probiyotiklerin İBS’de (irritable bağırsak 
sendromu, spastik kolon) nasıl bir etkisi 
vardır?
T.K.: İBS gençleri ve özellikle bayanları 
etkileyen, karın ağrısı, kabızlık veya ishal, gaz 
gibi şikayetlerin sıkça görüldüğü, hayatı olumsuz 
etkileyen kronik bir hastalıktır. Türk toplumunda 
oldukça yaygın (%10-15) görülmektedir. 
Probiyotikler, İBS hastalarında dışkılama 
düzenini normale getirir ve karın ağrısını azaltırlar. 
Bu etkilerini zararlı bakterileri baskılayarak ve 
bağırsaklardaki sinir uçlarının inflamasyonunu 
azaltarak gerçekleştirirler. Ayrıca bağırsaklarda 
gaz oluşturan bakterileri de baskılarlar.

D.: Bağırsaklarımızdaki bakteri dengesi nasıl 
bozuluyor?
T.K.: Öncelikle yediklerimizin içeriği ile... 
Özellikle lif açısından fakir, et ve proteinden 
zengin beslenme zararlı bakterilerin sayısını 
arttırır. Katkı maddeleri, genetiği değiştirilmiş 
gıdalar ve fastfood ürünler de vücudumuzda 
olumsuz etkiler yaratır. Antibiyotikler ise çok 
daha önemli bir konudur. 

Antibiyotiklerin bağırsak bakteri dengesini altüst 
ettiği ve bazen bu etkilerinin yıllarca devam ettiği 
gösterilmiştir. Bu nedenle, özellikle çocuklarda 
(çocukların bağırsak bakterileri antibiyotik 
hasarına çok daha hassas) gereksiz antibiyotik 
kullanımından kaçınmak şarttır. 

Bunların dışında, son yıllarda oldukça yaygın 
kullanılan mide ilaçları (asit azaltıcı proton 
pompası inhibitörleri) mide asidini baskılayarak, 
ağızdan solunum yolu ile aldığımız zararlı 
bakterilerin bağırsağa geçmesini kolaylaştırırlar. 
Böylece vücutta zararlı bakteri sayısı artar, 
denge bozulur. Bu nedenle bu ilaçların, özellikle 
yaşlılarda (yaşlıların mide asit salgılama yeteneği 
azalmış olabileceğinden) kullanımında dikkatli 
olunmalıdır. 

D.: Antibiyotikler ile birlikte probiyotikler de 
mutlaka alınmalı mı?
T.K.: Antibiyotiklerin bağırsak bakteri dengesini 
bozduğu son yıllarda net olarak ortaya 
konmuştur. Amerika Aile Hekimliği Dergisi, 
her antibiyotiğin yanında probiyotik reçete 
edilmesini tavsiye etmektedir. Probiyotikler 
antibiyotiklerle birlikte alınmaya başlanıp, 2-3 
hafta alınmaya devam edildiğinde, bağırsak 
bakterilerinin hasar görmesini engellerler.
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Yeni Eczane 
Modellerinde Verimli 
İşletme Stratejileri 

lkemizdeki 24.000’i aşan serbest 
eczane arasında en yaygın olan 
semt eczaneleri, hastane eczaneleri, 

sağlıkta dönüşüm sonrası ortaya çıkan Aile 
Sağlığı Merkezi (ASM) eczaneleri, sayıları 
giderek artan AVM eczaneleri ve 24 saat 
açık havaalanı, otogar eczaneleriyle eczane 
modelleri giderek çeşitlenmiştir. Sektörde, farklı 
hasta/tüketici profillerine göre uzman yardımcı 
personel istihdamı; ilaç, medikal ürün, ilaç dışı 
dermokozmetik vb. ürün portföyü oluşturma 
çalışmaları; mağazacılık yönetim teknik ve 
stratejileri giderek daha önemli hale gelmiştir.

Günümüzde her eczane, çevresinde yarattığı 
imaja göre farklı büyüklük ve özellikte hasta 
kitlesine sahiptir. Eczanede, eczacı ve çalışanlar 
tarafından uygulanan stratejilerle hasta/tüketici 
kitlesinin bağlılığını arttırmak ve bunu genişletmek 
mümkündür. 

Yapılan araştırmalar eczanelerin verimli birer 
işletmeye dönüştürülebilmesinde pek çok mali 
unsur ile birlikte en önemli faktörlerin; eczacının 
ve eczane çalışanlarının bireysel imajı, eczanenin 
kurumsal imajı ve eczanedeki ürün çeşitliliği 

olduğunu göstermektedir. Şimdi bu faktörleri 
inceleyelim:

1. Eczacının ve Eczane Çalışanlarının Bireysel 
İmajının Önemi: Eczanelerin ana hizmet unsuru 
insan ve sağlık olduğundan, eczacı ve tüm 
çalışanların hastalara güven veren etkili iletişim 
kurma yöntemlerini bilmeleri zorunludur. Eczaneye 
gelen hasta, karşısında güler yüzlü, iyi görünümlü, 
kendisiyle ilgili eczacı ve çalışanlar gördüğünde 
gözünde iyi bir imaj oluşur. Aksi halde, eczacı, 
eczane çalışanı bilgili olsa da hasta güven 
duymadığı sürece bağlılığı oluşmayacaktır. İyi bir 
ilk izlenim oluştuktan sonra diğer önemli nokta 
etkili iletişimdir. Hastalar, yardıma muhtaç yapıdaki 
kişiler olarak, her şeyden önce karşılarında 
kendilerini dinleyen, onları anlayan birini görmek 
isterler. Bu yüzden iletişim teknikleri eczacının 
ve çalışanlarının bireysel imajı açısından çok 
önemlidir. Etkili iletişim için eczacı ve çalışanların 
farklı hasta/müşteri tiplerine göre farklı iletişim 
yöntemleri uygulamaları gereklidir.

1.1. Eczacı-Hasta İletişiminde Rol Oynayan 
Hasta Tipleri
A. Fonksiyonel Tip Hastalar: Sağırlık, körlük gibi 
fiziksel ya da ruhsal olarak engelli hastalardır. Bu 
hastalarda bilgi, hastanın anlayabileceği şekilde 
sunulmalıdır; örneğin piktogramlar, multimedya 
materyalleri kullanılmalı ve bu hastalara evet/hayır 
cevapları alacak sorular sorarak onlarla iletişim 
kurmaya çalışılmalıdır. Toplam hasta payı içinde en 
alttadırlar.

B. Bilgilendirilebilir Hastalar: Bu tür hastalar, 
hastalıkları ve tedavileri ile ilgili üç tip danışmanlık 
isteyebilirler. Bunlar: hastalıklarıyla ilgili yeni 
tedavilerin olup olmadığı, ilaçların yan etkileri 
olduğunda ya da ilaçlar etkisiz olduğunda 
başka tedavi seçeneklerinin neler olduğu, 
kontrendikasyon gösteren ilaçlar var ise bunların 
yerini alabilecek ilaçların neler olduğudur.

Bu hasta tipleri için bilgi sağlamada diyalog 
kurmak, okumak, görsel-işitsel yöntemler 
kullanmak en uygun olanlarıdır. Yazılı bilgi vererek 
ve daha fazla bilgi için kaynak göstererek 
danışmanlık yapılabilmektedir. Toplam hasta payı 
içinde en yaygın olan tiptir.

C. Duygusal Hastalar: Bu hastalar kızgınlık, 
huzursuzluk, üzüntü, depresyon içinde 
olabilmektedir. Bu duygusal patlamalar hastanın 
tedaviye yaklaşımını olumsuz etkileyebilmektedir. 
Bunlar toplam hasta nüfusu içinde orta düzeyde 
paya sahiptir. Eczacı böyle durumlarda: problemin 

UZMAN GÖRÜŞÜUZMAN
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Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
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ne olduğunu öğrenerek, uygunsuz davranışları 
ve yorumları görmezden gelerek, gerektiğinde 
soruları tekrarlayarak, gizlilik gerektiren bir durum 
ise konuşmayı daha özel bir alanda yaparak, 
kendine gelmesi için hastaya zaman tanıyarak 
hasta ile iletişim kurabilmektedir. 

Güven veren nitelikli hizmet sunumu bağlılık 
oluşturmada en önemli faktördür. Doğru bir iletişim 
kurulduktan sonra eczacı ve çalışanlarının hastaya 
karşı her konuda dürüst olması gerekmektedir. 
Örneğin; ilaçların tutarlarının tam küsuratlarıyla 
söylenmesi bir güvenilirlik oluşturur. Eğer tam 
sayılarla söylenirse hastanın gözünde; “Acaba 
daha düşüktü de yukarıya mı yuvarlandı” diye bir 
görüşün oluşabildiği ve bu sebeple güvensizliğin 
ortaya çıkabildiği çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. 
Yine, pek çok hasta eczaneden aldıkları ilaçların 
hekimin yazdığı ilaç olup olmadığı konusunda 
kuşku duyar. Gerektiğinde e-reçete ekranından 
veya çıktı olarak hastaya açıklanmalı ve 
ilaçlarından kuşku duymaması sağlanmalıdır. 

2. Eczanenin Kurumsal İmajının Önemi:
Eczanenin görünümü, eczane personellerinin 
iletişimi ve davranış şekilleri, eczanenin kurumsal 
imajının önemli bileşenleridir. Bu imaj, eczanenin 
hedef kitlesi üzerinde güven yaratmak ve 
bu güveni sürdürmek gibi önemli görevler 
yapmaktadır. Eczanenin kurumsal imajı bir 
eczanenin diğer eczanelerden farklı yönleri olduğu 
izlenimi yaratarak eczaneye önemli faydalar sağlar. 
Bu imaj diğer insanların eczaneyi desteklemesini 
ve satın alma kararlarını da doğrudan 
etkilemektedir. Eczane hakkında pozitif imaj 
edinen bir hastanın olumlu görüşlerini ortalama 
4 kişiye aktardığı, memnuniyetsizlik halinde ise 
ortalama 10-13 kişiye aktarımda bulunduğu 
bilinmektedir. Eczacının ve çalışanlarının imajı 
dışında eczanenin kurumsal imajını etkileyen iki 
önemli faktör vardır. Bu faktörler şunlardır:

2.1. Eczanenin Dış Görünüşü
Birden fazla eczanenin olduğu bir bölgede hasta 
genelde eczanenin dış görünüşüne göre seçim 
yapmaktadır. Eczane dıştan bakımsız görünüyorsa 
içeriye girenler bundan olumsuz etkilenmektedir. 
Bir diğer önemli dış görünüş etkeniyse ucuz-
pahalı ayrımıdır. Eczanenin dış görünüşü çok 
şaşalı ise bu görünüş bazı hastaları olumsuz 
etkileyebilir. Çünkü daha pahalı olabileceğini 
düşünebilirler. Tabeladaki eczane yazısının küçük 
olması ve vitrinlerde görüntü kirliliği yaratılmaması, 
çok kalabalık ürün ve görsel bulunmaması, 
eczane içinin görünürlüğünün bulunması gibi 
küçük detaylar hastaya güven duygusu verecektir.

2.2. Eczanenin İç Görünüşü
İç tasarımda kullanılacak renkler ve malzemeler 
bütünlük sağlayacak şekilde olmalıdır. Kırmızı 
yerine beyaz gibi daha sakin, yumuşak renklerin 
arada mavi, yeşil, pembe gibi geçiş renkleriyle 
kombine edilerek kullanılması; eczane içi düzen, 
tanzim ve teşhirde (merchandising) ürünlerin 
görünür olmasını sağlayacak yöntem ve araç 
gereçlerin kullanılması; hasta ve müşterilerin 
kendisinin alışveriş yapabilmesine imkân 
sağlayabilecek şekilde ürünlerin kategorize 
edilmesi satışları olumlu yönde arttıracaktır.

3. Eczanede Ürün Çeşitliliği: Eczanelerdeki ürün 
çeşitliliğinin, eczanenin bulunduğu lokasyondaki 
popülasyonun sosyoekonomik ve demografik 
özellikleriyle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. 
Hastane karşısı eczanelerde daha çok ilaç, tıbbi 
malzeme ve medikal ürünler bulundurulurken, 
semt ve ASM eczanesinde ilaçlarla birlikte, ilaç 
dışı dermokozmetik ve kişisel bakım ürünleri de 
önem kazanmakta ve satış oranları artmaktadır. 
AVM eczanelerinde ise halk ilaçlardan daha fazla 
ilaç dışı ürünlere talep göstermektedir. Hastane 
karşısı eczanelere gelen hasta kitlesi daha çok 
ilacı hemen alıp çıkmak isteyen insanlardan 
oluşurken, AVM eczanelerine gelenler hastadan 
daha çok tüketici kitlesi olup, eczanede daha 
çok vakit geçirme, dermokozmetik ve ilaç dışı 
kişisel bakım ürünleri alma eğilimindedir. Bu 
nedenle, günümüzde eczaneler bulundukları 
lokasyondaki hasta/tüketici özellikleri ve eğilimlerini 
iyi analiz etmelidir. Fazla stoklu çalışmak stok 
zararı yaratırken, diğer yandan eksik ürünle 
çalışmamak ve yok satmamak gerekir. Özellikle, 
ilaç dışı ürünlerde seçilmiş güçlü markalı ürünler, 
eczanenin kurumsal imajına olumlu katkı yapar.

Özetle, günümüzde verimli bir eczane işletmesi 
için yeterli hasta kitlesine ulaşabilmek ve hasta 
bağlılığını sağlayabilmek gerekmektedir. Bunun 
için saygın bir eczacı ve çalışan imajı, kurumsal 
olarak güvenilir bir eczane imajı ve eczanenin 
hitap ettiği nüfusa uygun, güçlü imajlı ürünlerin 
ve yeterli ürün çeşitliliğinin sağlanması en önemli 
şartlardır. Bu şartları sağlayamayan eczaneler 
kendi hasta/tüketici kitlelerini oluşturamayacak 
ve zamanla işletme için önem taşıyan ekonomik 
kaynakları kaybedeceklerdir. Hasta ve tüketicilerin 
benzerleri arasında nitelikli, daha ekonomik ve 
değer yaratan, etik hizmet sunumu yapan saygın 
kurumlara yönelimi her zaman daha fazla olacaktır. 
Hangi tipte bir eczane modeli olursa olsun, başarılı 
bir işletme yaratmada en önemli etken, insanlara 
güven duygusu veren ve bunu koruyarak 
geliştiren nitelikli eczacılık hizmeti sunumudur.
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AJANDA AJANDA

Dünya Yaşlılar Günü
Hava Harp Okulu’nun Açılışı
Camiler ve Din Görevlileri Haftası
İki Almanya’nın Birleşmesi
TC Merkez Bankası’nın Kuruluşu
Dünya Hayvanları Koruma Günü
Uzay Haftası
Dünya HABİTAT Günü
Dünya Konut Günü
Dünya Mimarlık Günü
Dünya Çocuk Günü
Dünya Posta Günü
Dünya Ruh Sağlığı Günü
Dünya Afetler Günü
Dünya Standartlar Günü
Ahilik Haftası
Dünya Gıda Günü
Dünya Yoksullukla Mücadele Günü
Dünya Menopoz Günü
Ankara Tıp Fakültesi’nin Açılışı
Birleşmiş Milletler Günü
Silahsızlanma Haftası
Ziya Gökalp’in Ölümü
Hasta Hakları Günü
Kızılay Haftası
Cumhuriyet Bayramı
Türk Harf İnkılâbı 
Organ Nakli Haftası
UNESCO Kuruldu
Dünya Çocuk Kitapları Haftası       
GAP’ın Kuruluşu                  
Dünya Şehircilik Günü           
Atatürk’ün Ölümü
Atatürk Haftası               
Dünya Diyabet Günü  
Uluslararası Hoşgörü Günü 
Dünya Çocuk Hakları Günü   
Dünya KOAH Günü
Diş Hekimleri Günü                
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası                  
Öğretmenler Günü                                     
Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü         
Dünya AIDS Günü                          
Uluslararası Kölelikle Mücadele Günü 
Kıyafet Kanunu’nun Kabulü               
Dünya Engelliler Günü                       
Dünya Madenciler Günü   
Uluslararası Sivil Havacılık Günü              
Dünya İnsan Hakları Günü                   
İnsan Hakları Haftası                         
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası          
Yoksullarla Dayanışma Haftası               
Dünya Kooperatifçilik Günü    
Öğretmen Kubilay’ın Şehit Edilmesi
I. Meşrutiyet’in İlanı
İsmet İnönü’nün Ölümü
Uluslararası Saat ve Takvimin Kabulü
GATA’nın Açılışı

1 Ekim
1-7 Ekim

3 Ekim
3 Ekim
4 Ekim
4 Ekim

4-10 Ekim
7 Ekim
7 Ekim
7 Ekim
7 Ekim
9 Ekim

10 Ekim
13 Ekim
14 Ekim
14 Ekim
16 Ekim
17 Ekim
18 Ekim
19 Ekim
24 Ekim

24-30 Ekim
25 Ekim
26 Ekim

28 Ekim, 4 Kasım
29 Ekim

1-7 Kasım
3-9 Kasım

4 Kasım
4-10 Kasım

6 Kasım
8 Kasım

10 Kasım
10-16 Kasım

14 Kasım
16 Kasım
20 Kasım
20 Kasım
22 Kasım

22 Kasım Haftası
24 Kasım
25 Kasım

1 Aralık
2 Aralık
3 Aralık
3 Aralık
4 Aralık
7 Aralık

10 Aralık
10 Aralık Haftası

12-18 Aralık
12-18 Aralık

21 Aralık
23 Aralık
23 Aralık
25 Aralık
26 Aralık
30 Aralık

kurumundan yılda 150-250 hekim mezun 
olmaya başladı. 1923 yılında Cumhuriyet 
kurulduğunda 554 hekim görev yaparken, bu 
sayı 1935 yılında 1.625’e yükseldi.

İstanbul Tıp Fakültesi’nde okumak isteyen 
öğrencilerin sayısı giderek artınca, tıp alanında 
eğitim veren yeni bir fakültenin kurulması 
kaçınılmaz olmuştu. Bu doğrultuda 1937 yılında 
çıkarılan bir kanun, meselenin çözümlenmesinde 
başlangıç noktası niteliğindeydi. Ancak bir anda 
patlak veren 2. Dünya Savaşı, bu konudaki 
girişimlerin savaşın bitimine kadar ertelenmesine 
neden oldu. 

Atatürk, 1937 yılında mecliste yaptığı açış 
konuşmasında Ankara ve Van’da iki üniversite 
açılmasının gerekli olduğunu belirtti. 1939 
yılından önceki dönemlerde fakülteler, hizmetin 
bağlı olduğu bakanlık tarafından açılırdı. Bu 
kapsamda 1925 yılında Ankara’da Adalet 
Bakanlığı’na bağlı Hukuk Fakültesi ve 1933 
yılında Ziraat Bakanlığı’na bağlı Ziraat Enstitüsü 
kuruldu.

İkinci bir tıp fakültesinin açılması gerektiği 
görüşüne inanan ve bunu 1927 yılında Türk Tıp 
Encümeni’nde (kongresinde) savunan dönemin 
Başbakanı İsmet İnönü, o tarihte fakülteler 
ilgili bakanlık işbirliğiyle eğitim yaptığından, 
konuyu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olan, 
batı kültürü ile yetişen ve salgın hastalıklarla 
mücadelede büyük başarı gösteren Dr. Refik 
Saydam’la görüştü. 

Refik Saydam, Hıfzıssıhha Enstitüsü 
karşısındaki, şimdiki Morfoloji, İbn-i Sina ve 
Yüksek İhtisas Hastaneleri’nin bulunduğu 
yerde bir tıp fakültesi kurulması için kanun 
hazırlanmasını istedi. Böylece “9 Haziran 
1937 tarih ve 3228 sayı ile” Ankara’da 
ikinci tıp fakültesinin açılmasına dair kanun 
çıkartıldı. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel 
ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün yoğun 
çabalarına rağmen, 2. Dünya Savaşı nedeniyle 
bu önemli proje hayata geçirilemedi. 

2. Dünya Savaşı sonlanınca, Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü, 29 Aralık 1944’te Milli Savunma 
Sağlık Daire Başkanı Tümgeneral Abdülkadir 
Noyan’ı köşke davet etti ve Ankara’da tıp 
fakültesinin kurulma ön hazırlıklarını Milli Eğitim 
Bakanlığı ile inceleyerek kendisine bir rapor 
sunmasını istedi. İnönü, 15 gün sonra yaptığı 
kabulde Tümgeneral Abdülkadir Noyan ile 
görüşerek, kendisine yeni kurulacak tıp 
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Açılışı 
umhuriyet yönetimine geçtikten 
sonra çağdaşlaşma yolunda büyük 
atılımlar gerçekleştiren Türkiye’de, 

gittikçe artan nüfusa rağmen insan sağlığı ile 
uğraşan hekimlerin sayısı çok yetersizdi. 1933 
yılında Almanya’dan ülkemize gelen seçkin 
profesörlerin katkısı ile İstanbul Tıp Fakültesi 
yeniden organize edildikten sonra, bu eğitim 

C



oluşmaktadır. Bunlar arasında ismini ünlü 
Türk hekimi İbn-i Sina’dan (Avicenna) alan 
tıp fakültesine bağlı hastane, 2.000 yatakla 
hizmet vermektedir. Hastaneye yılda ortalama 
400.000 poliklinik hastası ve 30,000 acil 
hasta kabul edilmekte ve 15.000 ameliyat 
gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, yapılan 
ameliyatları görüntülü ve sesli sistemler 
aracılığıyla canlı olarak izleyebilmektedir.

Fakültede sunulan kütüphane hizmetleriyle, 
50.000 kitap ve 140 süreli yayın imkânı 
sağlanmaktadır. Çeşitli laboratuvar ve tetkik 
merkezleri, 1.500 kişilik konferans salonu 
ve görsel eğitim merkezi öğrencilere hizmet 
vermektedir. Araştırma ve eğitim laboratuvarları 
arasında; AIDS, anjiyo kardiyografi, deneysel 
araştırma merkezi, endoskopi, hematoloji, 
immün elektroforez, kan biyokimyası, 
mikrobiyoloji, nükleer tıp, parazitoloji, patoloji, 
radyobiyoloji ve solunum laboratuvarları 
sayılabilir. 

Akupunktur ve Migren Tedavisi Merkezi, 
Behçet Hastalığı Merkezi, Kobalt 60 
Radyasyon Merkezi, Psikiyatri Grup Terapi ve 
Rehabilitasyon Merkezi ve daha birçok poliklinik 
hizmetleriyle Ankara Tıp Fakültesi, Ortadoğu 
bölgesinin en önemli eğitim kurumları arasına 
girmeyi başarmıştır.

Ankara Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi, üç ana 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, iki yıl (dört 
dönem) süren Temel Tıp Bilimleri’dir. 
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fakültesinin dekan adayı 
olmasını emretti.

Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nin 
Kuruluş Yasası, 20 
Haziran 1945 tarih 

ve 4761 sayıyla 
çıkarıldı. 7 Temmuz 

1945’te Tümgeneral 
Abdülkadir Noyan Ankara Tıp Fakültesi Dekanı 
olarak atandı. 19 Ekim 1945 Cuma günü saat 
11.00’de, Cebeci Hastanesi’ndeki Gülhane 
Büyük Dershanesi’nde yapılan törenin ardından 
fakültede eğitim başlamış oldu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, oluşturduğu 
dinamik çekirdek kadro ile hızla gelişmiş ve 
Türkiye’nin en iyi organize olan fakülteleri 
arasında; gerek verilen eğitim, gerekse sağlık 
hizmetleri yönünden öncü duruma gelmiştir. 
Kurum bunun yanında tıbbi araştırmalarla da 
bilime çok önemli katkılarda bulunmuştur. 
Sıhhiye Yerleşkesi’nde bulunan Morfoloji Binası, 
1967 yılında tamamlanarak eğitime açılmıştır. 
İbn-i Sina Hastanesi 1.286 yatakla Sıhhiye 
Yerleşkesi içinde 13 Mart 1985 tarihinde hizmet 
vermeye başlamış, 168 yatak kapasiteli Kalp 
Merkezi ise 1996 yılında faaliyete geçmiştir.

Toplam yatak kapasitesi 1.200 olan Cebeci 
Hastanesi’nin en dikkat çekici özelliği, 
geniş yeşil alanlar arasında yatay yerleşim 
göstermesidir. Cebeci Yerleşkesi’nde, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 
Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Radyasyon 
Onkolojisi, Serpil Akdağ Kan Merkezi; Cerrahi 
Binası’nda ise Genel Cerrahi, Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi ve Çocuk Cerrahisi 
Anabilim Dalları bulunmaktadır. 

1997 yılında restorasyonu yapılıp yenilenen 
Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Hepatoloji 
Bilim Dalı bugün modern çehresi ile tüm ileri 
muayene ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı 
bir birimdir. 1963 yılında kurulan ve kendi 
alanında ilk merkez olan Nükleer Tıp Anabilim 
Dalı öncü niteliğini kaybetmeden modern 
teknolojiyi kullanarak bu alanda büyük 
katkılar yapmaya devam etmektedir. Cebeci 
Yerleşkesi’nde ayrıca Çocuk Hastalıkları, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum, Ruh Hastalıkları Anabilim 
Dalları da hizmet vermektedir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, hem araştırma 
hastaneleri, hem de poliklinik ve yataklı tedavi 
hizmetleri konusunda uzman birimlerden 

Üstte:
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi

Altta: 
Fakültenin 
kütüphanesi
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Bu bölümde öğrencilere; Anatomi, Bilgisayar, 
Biyofizik, Biyoistatistik, Davranış Bilimleri, 
Deontoloji, Embriyoloji, Fizik, Fizyoloji, 
Histoloji, Medikal Biyoloji ve Genetik, Organik 
Kimya ve Biyokimya, Temel Mikrobiyoloji ve 
Parazitoloji alanlarında imkânlar sunulmaktadır. 
İkinci bölüm, üç yıl (altı dönem) sürmekte ve 
“Klinik Bilimler” adını almaktadır. Öğrenciler 
Ankara Tıp Fakültesi’nin tüm kliniklerinde bu 
safhada eğitim görmektedirler. Bu eğitim 
hem teorik, hem de pratik klinik yaklaşımları 
içermektedir. Üçüncü bölüm, 12 ay sürmekte 
ve tamamlandıktan sonra öğrencilere “Tıp 
Doktoru” unvanı verilmektedir. Ankara Tıp 
Fakültesi, “Tıp Doktoru” olanlara ayrıca daha ileri 
akademik kariyer imkânı sağlamakta ve tıbbın 
tüm branşlarında uzmanlık eğitimi vermektedir. 
Uzmanlık eğitiminin süresi branşlara göre 
değişmektedir.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı 
Tanınması   

ski Türk devletlerinde kadınlar aile 
hayatında, mirasta, devlet yönetiminde 
hak sahibiydiler. Osmanlı Devleti’nde 

ise çeşitli nedenlerle kadınlar birçok sosyal, 
kültürel ve siyasi haktan mahrum kalmıştı. 
Örneğin, nüfus sayımında toplama dahil 
edilmiyorlar, aile hayatında; evlenme, boşanma 
ve miras işlerinde ikinci planda kalıyorlar ve 
devlet memuru olamıyorlardı. Ancak çağdaş 
ve demokratik bir Türk toplumunu hedefleyen 
başta Mustafa Kemal Atatürk, dönemin 
hükümetleri ve TBMM, kadınların insan 
haklarından eşit olarak yararlanması için gerekli 
düzenlemeleri yapmaya kararlıydı.

Bugün çeşitli toplumsal örgütlerin ve Birleşmiş 
Milletlerin yaymaya çalıştığı kadın hakları ile ilgili 
görüşler, Atatürk tarafından çok önceleri dile 
getirilmiş ve çoğunlukla da hayata geçirilmiştir. 
Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından 9 ay önce 
Şubat 1923’te şunları söylemiştir: “Bizim 
sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, 
kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten 
ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet 
demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun, 
bir organı faaliyette bulunurken, diğer bir organı 
işlemezse, o sosyal toplum felçlidir.” Atatürk, 
çağdaş bir düşünce yapısının izlerini taşıyan bu 
sözleriyle kadının toplumdaki yerini belirlemiştir. 

Atatürk’ün Türk kadınına beslediği saygı, 
Kurtuluş Savaşı’ndaki gözlemleri ile iyice 
perçinlenmiştir. 1923 yılında Konya’da yaptığı 
bir konuşmada, bu düşüncelerini büyük bir 

içtenlikle vurgular: “Dünyada hiçbir milletin 
kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, 
milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, 
Anadolu kadını kadar emek verdim, diyemez. 
Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat 
kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift süren, 
tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu 
ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin 
ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, 
o fedakâr, o ilahi Anadolu kadını olmuştur. 
Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük 
duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle 
sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim.”

Ulu önder 30 Mart 1923’te Vakit Gazetesi’nde 
görüşlerini şöyle dile getirmiştir: “İnsan topluluğu 
kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. 
Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, 
ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü 
ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin 
yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere 
yükselebilsin?”

Türkler tarih boyunca, erkek egemen aile 
yapısını kendilerine uygun görmemiş ve 
benimseyememiştir. Atatürk de bu hislerle, 
milletinin benliğinde var olan, fakat zamanla 
geri plana itilmiş bir duyguyu, bir hakkı yeniden 
hayata geçiren kişi olmuştur. “Ey kahraman 
Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, 
omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” 
diyerek, o zamanki mevcut durumu ve yapmak 
istediklerini bir cümlede, eşsiz bir ifadeyle ortaya 
koymuştur. 

31 Temmuz 1932’de Türkiye güzeli Keriman 
Halis’in, Belçika’da yapılan yarışmada dünya 
güzeli seçilmesi üzerine Atatürk Halis’e “Ece” 
unvanını verir ve Türk kadınına şöyle seslenir: 
“Şunu ilave edeyim ki! Türk ırkının dünyanın 
en güzel ırkı olduğunu tarihten bildiğim için, 
Türk kızlarından birisinin dünya güzeli seçilmiş 
olmasını çok tabii buldum. Fakat Türk gençlerine 
bu münasebetle şunu hatırlatmayı da lüzumlu 
görürüm. Övünç duyduğumuz tabii güzelliğinizi 
fenni tarzda muhafaza etmesini biliniz ve bu 
yolda uyanık olunuz ve bu gelişmelerin aralıksız 
gerçekleşmesini ihmal etmeyiniz. Bununla 
beraber, asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz 
şey, analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi, 
yüksek kültürde ve yüksek faziletle dünya 
birinciliğini elde tutmaktır.”

Atatürk, 18 Nisan 1935 tarihinde İstanbul’da 
kendisinin himayesinde toplanan ve aralarında 
ünlü nükleer fizikçi Madam Eve Curie’nin de 
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bulunduğu, dünyanın dört bir yanından gelen 
kadınların katıldığı “Milletlerarası İlk Kadın 
Kongresi” delegelerine hitabında şu sözleri 
söyledi: “Türk kadınının dünya kadınlığına 
elini vererek, dünyanın barış ve güveni için 
çalışacağına emin olabilirsiniz.”

Ulu önder, Türk kadınlarının hiçbir alanda 
erkeklerden ve Avrupalı kadınlardan geri 
kalmayacakları yolundaki inancını ise: 
“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl 
zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta 
başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek 
faziletle süslenip, donanmaktır. Ben muhterem 
hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında 
kalmayacak, aksine pek çok yönden onların 
üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle 
donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve 
buna kesinlikle emin olanlardanım” sözleriyle 
belirtmiştir.

Toplumun gelişip yükselmesinde aile yapısının 
önemine inanan Atatürk, bu konuda şunları 
söylemektedir: “Bu millet esas terbiyesini 
aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara 
sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu 
analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük 
nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir.”

Kadınlarımız, uzunca bir süre özlemini çektiği 
haklarına ulaşma yolunda en güçlü desteği 
Atatürk’ten almış ve batılı ülkelerin kadınlarının 
önüne geçmiştir. Örneğin; İtalya’da kadınlar 
ancak 1948 yılında seçimlere girebilmişler, 
Japon kadınları seçim haklarını ancak 1950 
yılında alabilmişlerdir. Medeni kanunlarını 
aldığımız İsviçre’de kadınlar haklarını 1971 
yılına kadar alamazken, çağdaşlaşmada örnek 
aldığımız İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde de 
durum aynıdır. 

Kurtuluş Savaşı’nın ardından, yeni kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nde ise daha ilk 
yıllarda gerçekleştirilmeye başlanan Atatürk 
Devrimleri’nin bir kısmı, kadınların sosyal ve 
kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, ailede, 
çalışma hayatında ve siyasette erkeklerle eşit 
haklara sahip olmasını hedeflemiştir. Atatürk’ün 
girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal yaşama 
katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak, 
önce 1930’da belediye seçimlerinde seçme, 
sonra 1933’te çıkarılan Köy Kanunu’yla 
muhtar seçme ve köy heyetine seçilme ve en 
nihayetinde 5 Aralık 1934’te anayasada yapılan 
bir değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme 
hakları kadınlara tanınmıştır. 
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Hedeflerine bir bir ulaşan Atatürk’ün neler 
hissettiğini şu sözleri çok iyi anlatmaktadır: “Bu 
karar, Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta 
bütün milletlerin üstünde yer vermiştir… Türk 
kadını, evdeki medeni mevkiini salahiyetle 
işgal etmiş, iş hayatının her safhasında 
muvaffakiyetler göstermiştir. Siyasi hayatla, 
belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk 
kadını bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme 
suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş 
bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda, 
kadından esirgenen bu hak, bugün Türk 
kadınının elindedir ve onu salahiyet ve liyakatle 
kullanacaktır.”

Ulu önder henüz hayattayken yapılan son 
seçim olan 1935 yılı seçimlerinde ilk kez 
seçilme hakkını kullanan Türk kadını, meclise 18 
kadın milletvekili ile girmiştir. Bu 18 milletvekilinin 
meclisin çalışmalarına ne kadar büyük katkılarda 
bulundukları meclis tutanakları ile sabittir. Ayrıca 
kişisel davranışları da herkese örnek olacak 
niteliktedir. 

Bağımsızlık mücadelesi yapan pek çok ülke 
Atatürk’ü eşsiz bir lider olarak nasıl örnek 
almışlarsa, kadın hakları uğruna uğraş verenler 
de, onun devrimci yanını aynı şekilde örnek 
alabilirler. Çünkü insanlık tarihi boyunca hiçbir 
dönemde, hiçbir lider kadın hakları konusunda 
Atatürk kadar duyarlı ve ileri görüşlü olmamış, 
onun kadar çaba göstermemiştir. Özetle 
Atatürk’ün bu özverili çabaları ve çalışmaları 
sonucunda, Türk kadınlarının iktisadi ve siyasal 
yaşama katılımlarının sağlanabilmesi adına 
yapılan köklü değişiklerle kadınlara seçme ve 
seçilme hakkı verilmiştir. Böylece Türk kadını 
layık olduğu değere kavuşmuştur. Dahası Türk 
kadınına tanınan bu hakların o dönemde diğer 
dünya devletlerinde söz konusu bile olmayışı, 
ulu önderin ve Türk halkının kadın haklarına 
karşı duyarlılığını çok daha çarpıcı şekilde ortaya 
koymaktadır.

Atatürk ve 
Türk kadını
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Bundan dolayı araştırmacılar elektriksel 
empedansı bir tanı sinyali olarak kullanmaya 
karar vermişler. Sıtmanın da dahil olduğu 
çeşitli enfeksiyon türleri, hücrenin empedansını 
(hücre zarı boyunca gerçekleşen elektriksel 
direncin ölçüsü) başkalaştırır. Çalışmalar 
ileri-safha enfekte hücrelerdeki elektriksel 
değişimleri hâlihazırda ölçmüş durumda, ancak 
enfeksiyonun sadece ring safhasına ulaşabilmiş 
hücrelerin elektriksel değişimler gösterip 
göstermediği konusu netleşmedi. 
 
Chandrakasan Laboratuvarı’ndan Sungjae Ha 
ve Suresh Laboratuvarı’ndan Sarah Du, cevabı 
bulmak için hücrelerin elektriksel empedansının 
büyüklüğünü ve fazını ölçme yeteneği olan 
mikro akışkan bir aygıt geliştirdi. Aygıt aslen bir 
hücre-sayma aracı, yaklaşım olarak AIDS gibi 
çeşitli hastalıkların tanısı için geliştirilmiş diğer 
düşük maliyetli, taşınabilir aygıtlara benziyor.

Ancak işlem, geçişleri esnasında her hücrenin 
empedans ölçümlerini çok kesin yapmaya 
imkân sağlayacak elektronikleri optimize etmek 
gibi bir zorluk da barındırıyor. Araştırmacılar 
kanın üzerinden aktığı alt tabakadan karışan 
elektrik sinyallerini minimize etme ve hücrelerin 
birbirine yapışmasını önlemek zorunda. 
 
Dört hücre türüne ait hücreler (ring, trofozoit ve 
şizont safhalarındaki enfekte olmuş ve enfekte 
olmamış hücreler) üzerinde yapılan testlerde 
aygıt, safhalar arasındaki farklılığı kesin olarak 
ortaya koyacak kadar yeterli olmamakla birlikte, 
büyüklük ölçümlerinde küçük, faz ölçümlerinde 
ise rastgele farklılıklar tespit etmiş. 

Bununla birlikte, ölçümler matematiksel 
olarak delta adı verilen bir indekse kombine 
edildiğinde, enfekte olmayan hücreler ve 
3 safha arasındaki farklılıklar netleşiyor. 
Nanomechanics Laboratuvarı’nın baş 
araştırmacılarından Ming Dao’ya göre bu 
çok daha bütünsel bir yaklaşım. Ming Dao, 
ölçebildikleri tüm bilgileri kullanarak, ayırt edici 
sinyalleri çok daha net olarak tespit edeceklerini 
belirtiyor.
 
Harvard Halk Sağlığı Okulu’ndan İmmünoloji ve 
Bulaşıcı Hastalıklar Asistan Profesörü Matthias 
Marti aygıtla ilgili olarak şunları söylüyor; “Bu 
aygıtla ilgili en harika şey, onun enfekte olmamış 
kırmızı kan hücrelerini ve enfekte olan kırmızı 
kan hücrelerini, parazit bu aşamada halen çok 
küçükken ve konak hücreler neredeyse hiç 
modifiye edilmemişken ayırt edebilmesi.”

Sıtmalı Enfeksiyonları Erken-Aşamalarında 
Tespit Etmek

IT araştırmacıları enfekte olan 
hücrelerin elektriksel özelliklerindeki 
değişimleri ölçerek kan hücrelerinin 

erken-aşama sıtmalı enfeksiyonlarını tespit 
etmek için bir yol buldular. Düşük maliyetli, 
taşınabilir sıtma-tespit aygıtı için ilk adım olarak 
nitelendirilebilecek bu çalışma, geçtiğimiz 
Ağustos ayında “Lab on a Chip” dergisinde 
yayınlandı. 

MIT laboratuvarlarında araştırmaları yürüten 
bilim insanları deneysel bir mikro akışkan aygıt 
geliştirdiler. Bu aygıt bir damla kanı alıp, enfekte 
olan hücreleri enfekte olmayan hücrelerden 
ayrıştıran bir sinyali ölçen özel elektrot boyunca 
akıtıyor.

Düşük-enerjili elektronik aygıtlar geliştirme 
konusunda uzman olan MIT Mikrosistemler 
Teknoloji Laboratuvarları (MTL) baş 
araştırmacılarından Elektrik Mühendisliği 
Profesörü Anantha Chandrakasan’a göre nihai 
amaçları bir kişinin sıtması olup olmadığını ve 
varsa hangi aşamada olduğunu tespit edecek 
posta pulu boyutunda bir aygıt geliştirmek. 
Diğer enfeksiyonlar ve hastalıklar için de benzer 
çözümler üretilebilir.

Sinyallerin Çözümlenmesi: Sıtma paraziti 
“Plasmodium falciparum” bir kırmızı kan 
hücresini enfekte ettiğinde, hücre daha 
manyetik ve daha sabit hale gelir (bu özellikler 
hızlı-tanısal aygıtlar içerisinde tespit edilebilir). 
Ancak bu değişimleri parazit “ring aşamasını (en 
erken aşamadır)” geçtikten sonra tespit etmek 
zordur. Enfeksiyonun sonraki aşamalarında, 
enfekte olmuş kırmızı kan hücreleri küçük kılcal 
damarlara yapışırlar, dolaşımı bloke ederler, 
çok ciddi belirtilere neden olurlar ve hatta bazı 
olgularda ölüme yol açarlar. 
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Soldan Sağa: 
Sungjae Ha 
ve Anantha 

Chandrakasan 
Nanomechanics 

Laboratuvarı’nda 
yongayı 

tanıtıyorlar.



Gerçek Problemlerin Çözümlenmesi: Sıtma 
tedavi edilebilir bir hastalıktır, ancak tanı aşaması 
bir zorluk olmayı sürdürmektedir. Bu gibi, sirküle 
eden parazit safhalarını bir damla kandan ayırt 
edebilme kabiliyeti, laboratuvarların ve donanımlı 
medikal personelin sınırlı olduğu yerlerde sıtma 
enfeksiyonlarının hızlı teşhisinde kullanılabilecek 
bir aygıt geliştirmeyi olası kılıyor.

Geleneksel olarak, teknisyenler sıtma 
enfeksiyonunu bir mikroskop vasıtasıyla kan 
yaymalarını incelemek suretiyle görsel olarak 
tespit ederler. Yakın geçmişte Dünya Sağlık 
Örgütü kanda bulunan parazite yönelik bir 
antijeni tespit eden hızlı tanı testlerinin kullanımını 
desteklemişti. Bu testler yaklaşık 15 dakika 
içerisinde sonuçları veriyordu ve uzman 
teknisyenlere gerek duyulmuyordu, böylece 
hastalara anında tanı koyulabiliyor ve tedavi 
başlayabiliyordu. 

Ancak Matthias Marti’ye göre bu yaklaşımların 
hiçbiri yeterince duyarlı değil; “Alanda yeni 
bir aygıtın anlamlı olabilmesi için geleneksel 
yaklaşımlardan çok daha duyarlı, ucuz ve hızlı 
olması gerekmektedir.”

MIT’nin ara yüz, devre tasarımı, malzeme bilim 
ve mikrobiyoloji uzmanlarından oluşan ekibi 
kendi yeni hücre-ayırt etme teknolojisini tasarladı, 
böylece bu düşük maliyetli bir aygıt olarak 
paketlenebilir. Ancak henüz yapılması gereken 
çok iş var. 

Bu yeni tespit yöntemi, Plasmodium 
falciparum’un üç ana eşeysiz gelişim aşaması 
arasında ayrım yapmayı başardığından beri 
Marti farklı potansiyel bir uygulama imkânı daha 
görüyor: Aygıt parazitten etkilenmiş hücreleri, 
sivrisineğin onu insanlardan alıp diğer insanlara 
taşıdığı aşama olan bulaşma aşamasında da 
seçebilir. Marti, bunu başarabilirlerse çalışmaların 
çok daha ilgi çekici hale geleceğini söylüyor. 

Geliştirme çalışmalarının sonraki aşamaları, 
bu yeni teknolojiyi küçük ve düşük maliyetli 
bir pakete entegre etmeyi içeriyor. Suresh, bu 
çalışmada açıklanan aygıt benzeri teknolojilerin, 
yeni jenerasyon taşınabilir, kullan at ve ucuz 
tanı araçlarına olan ihtiyacı karşılamaya yardımcı 
olmasını arzuladıklarını belirtiyor. Ekip ayrıca, 
aygıtı diğer türlerde hastalık bulaşmış hücrelerin 
elektriksel özelliklerini araştırarak elektriksel 
empedans değişimlerinin tanı için kullanılıp 
kullanılamayacağını değerlendirmekle de 
ilgileniyor.
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Rejenerasyonun Gizemlerini Çözmek 

iyolog Peter Reddien planaryanın yeni 
vücut parçaları geliştirme yeteneğini 
anlamaya çalışıyor. Planarya olarak da 

bilinen, yassı solucanın olağanüstü rejenerasyon 
yetenekleriyle çok az sayıda hayvan rekabet 
edebilir. (Solucanlar kuyruğu veya kafası 
kesildiğinde, yenilerini oluştururlar ve bir planarya 
dokusunun minicik bir parçası bile tüm bir 
hayvanı yeniden geliştirebilir.) 
 
Bilim insanları bu fenomeni ilk kez bir asırdan 
fazla süre önce keşfetti. Ancak birkaç yıl 
öncesine kadar planaryanın bu inanılmaz 
becerileri nasıl kazandığı hakkında çok az şey 
biliyorlardı. MIT biyoloji profesörlerinden Peter 
Reddien, biyolojinin en büyük gizemlerinden biri 
olarak tanımladığı planarya rejenerasyonunun 
genetik ve moleküler temellerini keşfetmeyi 
kendisine görev edinmiş. 

MIT Whitehead Enstitüsü’nün önemli üyelerinden 
biri olan Reddien düşüncelerini şu sözlerle dile 
getiriyor: “Geçtiğimiz on yılda rejenerasyonun 
hücresel ve moleküler iç yüzü konusundaki 
bilgilerimiz çok ilerledi. Ancak hâlihazırda bir 
hayvanın kayıp bir vücut parçasını nasıl yeniden 
geliştirdiğini anlamak için gideceğimiz uzun bir 
yol var. İşte bu konu benim laboratuvarımın 
yoğunlaşma alanı, rejenerasyonun nasıl 
gerçekleştiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu 
yaparken de rejenerasyon çalışmalarıyla ilgili 
temel bilgileri üretmenin biyolojiyi daha iyi 
anlamak ve terapötik uygulamalara yönelik fikirler 
geliştirmek için çok önemli olduğuna inanıyoruz.”

Son yıllarda Reddien’in laboratuvarı planarya 
rejenerasyonu ile ilişkili düzinelerce gen tanımladı. 
Bunların birçoğu insan genleriyle özdeş ve 
bazıları insan yaralanmalarına tepki konusunda 
aktif. 

B

Peter Reddien



74 /

Reddien, devam eden çalışmalarının, bazı 
hayvanları rejenerasyonda harika kılan, ancak 
diğerlerini o kadar iyi yapmayan şeylerin 
ne olduğunu anlamalarını kolaylaştırmasını 
umduklarını söylüyor. Öte yandan Reddien 
planarya rejenerasyonunun moleküler temeli 
üzerine bir çalışma başlatma konusundaki 
kararını tam bir kumar olarak nitelendiriyor. Ortada 
büyük bir potansiyel söz konusu olsa da o 
dönemde konunun pek ilgi çekmediğini söyleyen 
Reddien, moleküler genetik alanının da daha 
erken aşamalarında olduğunu ekliyor. Reddien 
sözlerine şöyle devam ediyor; “Çalışmalara 
başladığım dönemde bu organizmalardaki 
gen fonksiyonlarını incelemek için kullanılan 
araçlar henüz emekleme dönemlerini yaşıyordu. 
Bozulmuş genler ve rejenerasyonda neyin yanlış 
gittiği konusunda yapılacak çalışmalarda bizlere 
yardımcı olacak şekilde herhangi bir gen için 
yayınlanmış bilinen bir rol yoktu.”

Reddien, Utah’da, yakın zamanda RNA etkileşimi 
diye bilinen ve genlerin seçici bir şekilde 
kapatılmasına imkân veren yeni bir tekniğin 
planaryada çalışabileceğini gösteren Alejandro 
Sánchez Alvarado’nun laboratuvarında çalışmış. 
O ana kadar planarya rejenerasyonunun genetik 
çalışmalarını yapmak mümkün değildi. Reddien, 
RNA etkileşimi gibi yeni araçların planaryanın 
rejenerasyon sırlarını açığa çıkarma konusunda 
başarılı olacağından oldukça emin; “Şimdiye 
kadar kimse bunu yapmadı. Bu nedenle 
kendimi biraz risk altında hissettim. Ama her şey 
umduğumdan çok daha iyi gitti. Gittiğim yolun 
engellerle dolu olabileceğini biliyordum, çünkü bu 
hayvanlardaki rejenerasyon kusurlarını çalışırken 
izleyebileceğim bilinen patikalar mevcut değildi.”

2005’te MIT fakültesine katıldığından bu yana 
Reddien rejenerasyonda anahtar rol oynayan 
düzinelerce gen keşfetti. Bu genler sürecin 
başlamasını sağlıyor veya hangi vücut parçasının 
yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu belirlemeye 
yardımcı oluyor. Laboratuvarının araştırdığı 
genlerden biri olan ve Notum adıyla bilinen 
gen, hayvanın bir kafayı veya kuyruğu yeniden 
oluşturup oluşturmayacağını kontrol etmek için 
“Wnt signaling pathway” diye adlandırılan bir 
hücre iletişim sistemiyle etkileşim kuruyor. 

Reddien yetişkin planaryanın herhangi bir doku 
türüne dönüşebilen Pluripotent (embriyonik 
gelişimin erken safhalarında, tüm bir canlıyı 
oluşturabilme yeteneğine sahip olan, henüz 
farklılaşmamış hücreler) kök hücrelerin bir 
popülasyonunu koruduğunu da bulmuş. Bu 

BİLİM TE BİLİM TEKNOLOJİ

hücreler doku rejenerasyonunda anahtar rol 
oynuyor. Reddien’in laboratuvarı bu hücrelere 
kendi rejeneratif potansiyelini veren genleri tespit 
etmiş. 

Reddien; “Bu, çocukken hayalini kuracağınız 
türden bir bilimsel çalışma. Hayvanların kafasını 
kesiyoruz ve moleküler seviyede yeni bir tane 
nasıl geliştirdiklerini tespit ediyoruz. Bu yeni bir 
alan olduğundan, karşılaştığımız problemleri 
çözmek üzere metotlar geliştirme sorumluluğu 
tamamen bizim üzerimizde. Bu gerçek bir 
macera ve bilimde beni çeken de işte bu” diyor.

Reddien’in planarya çalışması sırasında keşfettiği 
genlerden pek çoğunun insan genomunda 
benzerleri var. Daha da ötesi bir kısmının 
insanlardaki fonksiyonları çalışılmış durumda. 
Onlar hakkında daha fazla şey öğrenmek 
rejeneratif tıp alanında ilerleme kaydedilmesine 
yardımcı olabilir. 

Nano-Algılayıcılar İlaç Üretimine 
Yardımcı Olabilir

imya mühendisleri karbon nanotüp 
dizilerinin ilaçlardaki hataları tespit 
edebileceğini ve üretimi geliştirmeye 

yardımcı olabileceğini buldular. Mühendisler, 
metrenin milyarda biri kadar küçük algılayıcıların 
milyarlarcasının dizilerinin ilaç firmalarına 
daha güvenli ve etkin ilaç üretmede -özellikle 
antikorlara dayananlarda- yardımcı olacak eşsiz 
özelliklere sahip olduğunu ortaya koydular. 

Bu algılayıcıları kullanmak, araştırmacılara kanser 
ve diğer hastalıkların tedavisinde umut vaat eden 
antikor ilaçlarının bağlayıcı gücü içerisindeki 
değişimleri karakterize etme imkânı sağlıyor. 
Ayrıca algılayıcıları, antikor moleküllerinin yapısını, 
düzgün fonksiyona etki eden bir şekerler zinciri 
içerip içermediklerini de kapsayan şekilde, 
görüntülemek için kullanıyorlar. 

ACS Nano adlı dergide algılayıcıları tanıtan 
son makalenin kıdemli yazarı olan MIT kimya 
mühendisliği profesörlerinden Michael Strano’ya 
göre, bu uygulama ilaç firmalarının neden belirli 
ilaç formülasyonlarının diğerlerinden daha iyi 
çalıştığını anlamalarına ve ilaçların etkililiklerini 
geliştirmelerine yardımcı olabilir. 

Strano, ekibin ayrıca nano-algılayıcı dizilerinin 
genetik olarak işlenmiş bir popülasyondaki 
hücrelerin tespitinde nasıl kullanılacağını da 
gösterdiğini ve ilaç-üreten hücrelerin en verimli 
veya arzulanan olduklarını söylüyor. 

K
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Makalenin diğer bir yazarı da Strano’nun 
laboratuvarından mastır öğrencisi Nigel Reuel. 
MIT fakülte üyeleri Krystyn Van Vliet, Christopher 
Love ve Dane Wittrup da Novartis’ten bilim 
insanları ile birlikte çalışmaya katkıda bulunanlar 
arasında yer alıyor.

Strano ve diğer bilim insanları daha önce, karbon 
nanotüpleri gibi minik, nanometre-boyutunda 
algılayıcıların, bir maddenin küçük miktarlarını 
saptamak için güçlü bir yol sunduğunu 
gösterdiler.

Karbon nanotüpleri insan saçından 50.000 
kat daha ince ve spesifik bir hedef molekülü 
tanıyan proteinlere bağlanabiliyorlar. Hedef 
sunulduğunda, nanotüp tarafından üretilen 
flüoresan sinyali bilim insanlarının tespit 
edebileceği şekilde değişiyor.

Bazı araştırmacılar, tek seferde birçok farklı hedefi 
tespit etmek için karbon nanotüpleri veya yarı 
iletken nanokablolar gibi her biri farklı bir hedef 
moleküle yönelik olarak uyarlanmış büyük nano-
algılayıcı dizilerinden faydalanmaya çalışıyor.  

Yeni çalışmada Strano ve meslektaşları hepsi 
aynı şeyi tespit eden algılayıcıların büyük 
dizilerinden ortaya çıkan eşsiz özellikleri 
keşfetmek istemiş. Matematiksel modelleme 
ve deneylerle ilk keşfettikleri özellik, aynı tarzda 
dizilerin, antikorlar gibi karmaşık proteinlerin 
bağlayıcı gücündeki dağılımı ölçebilmesi olmuş. 

Antikorlar doğal olarak oluşan moleküllerdir 
ve vücudun dışarıdan giren yabancı cisimlere 
karşı savunmasında anahtar rol oynarlar. Son 
yıllarda bilim insanları hastalık tedavisine özellikle 
de kansere yönelik antikorlar geliştiriyorlar. Bu 
antikorlar kanser hücreleri üzerinde bulunan 
proteinlere bağlandıklarında, vücudun kendi 
bağışıklık sistemini tümöre saldırması için teşvik 
ediyorlar.

Antikor ilaçlarının etkili olabilmesi için hedeflerine 
güçlü bir şekilde bağlanması gerekmektedir. 
Ancak üretim sürecinde, genetik olarak işlenmiş 
hücreler, her zaman antikorların tutarlı, düzenli 
bağlayıcı yığınlarını oluşturmaz. 

Hâlihazırda, ilaç firmaları her yığını test etmek 
ve etkililik için gereken mevzuat standartlarını 
karşıladığından emin olmak adına zaman alan 
ve pahalı analitik süreçler kullanıyor. Ancak yeni 
MIT algılayıcısı bu süreci daha da hızlandırabilir. 
Araştırmacılara üretimi daha iyi izleme ve kontrol 

etme imkânı sağlamanın da ötesinde üretim 
sürecine ince ayar yaparak daha uygun ürünler 
geliştirmelerine izin verebilir.

Bu algılayıcıların bir diğer kullanışlı özelliği de çok 
zayıf bağlanma etkileşimlerini ölçme yetenekleri, 
bu da antikor ilaç üretimine yardımcı olabilir. 
Antikorlar genellikle uzun şeker zincirleriyle 
kaplıdır. Bu şeker zincirleri ilaçların etkili olması 
için gereklidir, ama tespit edilmeleri oldukça 
zordur çünkü diğer moleküllerle zayıf etkileşirler.  

Antikorları sentezleyen ilaç-üretimi organizmaları 
da şeker zinciri eklemek için programlanmıştır, 
ama süreci kontrol etmek zordur ve büyük 
oranda hücrenin, sıcaklık ve asiditenin de 
aralarında bulunduğu, çevresel koşullarından 
etkilenirler. Uygun glikozilasyon olmadan, 
hastaya verilen antikorlar istenmeyen bir 
bağışıklık tepkisine neden olabilir veya vücut 
hücreleri tarafından zarar görüp kullanışsız 
hale gelebilirler. Bu araç araştırmacılara doğru 
glikozilasyon derecesinin meydana gelmesi için 
gereken optimal koşulları belirlemede yardımcı 
olabilir ve etkili ilaçların tutarlı bir şekilde üretimini 
kolaylaştırabilir. 
 
Araştırmacıların keşfettiği üçüncü özellik, ilgili 
bir molekülün üretiminin ayrıntılarını çıkarma 
yeteneği. MIT ekibi metrenin milyarda biri kadar 
küçük boyutlu algılayıcıların dizileriyle kaplı bir 
yüzey üzerinde hücreleri büyüterek, en üretken 
hücrelerin yerini tespit edebileceklerini buldu. 
Bu çalışmada işlem görmüş insan embriyonik 
böbrek hücreleri tarafından üretilen bir antikoru 
incelediler, ancak sistem diğer proteinlere ve 
organizmalara da uyarlanabilir. Araştırmacılar 
algılayıcılarının evrak çantası boyutunda bir 
prototipini yaptılar. Bu prototipi Ulusal Bilim Vakfı 
ile birlikte araştırmayı finanse eden Novartis 
ekibiyle test etmeyi planlıyorlar...

Nigel Reuel bu 
yılın büyük bir 
bölümünü nano-
algılayıcılarını mobil 
ölçümlere adapte 
etmek için harcadı. 
Yaptığı bu evrak 
çantası boyutundaki 
saptayıcı sistemi, 
20-50 farklı biyolojik 
örneğin gerçek 
zamanlı bağlanma 
kinetiklerini 
ölçebiliyor. 



“Öğretmenlik Kutsal 
Bir Meslek”

ecmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
öğrencilerinden Fatma Canpolat 

öğretmen olup ülkesine faydalı gençler 
yetiştirmek istiyor. 

DENGE: Bize kendini tanıtır mısın?  
FATMA CANPOLAT: Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. 
Konyalıyım.

D.: Bu bölümü neden tercih ettin? 
F.C.: İnsanlara faydalı bir meslek icra etmek 
istediğim ve çocukları çok sevdiğim için 
öğretmen olmaya karar verdim. Dolayısıyla bu 
bölümü tercih ettim. 

D.: Beklediğin gibi bir eğitim kurumu buldun mu?
F.C.: Evet buldum. Özellikle eğitmenlerimiz 
gerçekten çok bilgili ve kıymetliler. Okuma fırsatı 
bulamayan birçok arkadaşımı düşünüyorum ve 
burayı kazanmak isteyip de kazanamayanlara 
göre oldukça şanslı olduğumu söyleyebilirim.

D.: Hocalarınızla ve fakülte yönetimiyle ilişkiniz 
nasıl?

ÖĞRENCİLERİMİZDENÖĞREN
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F.C.: Oldukça iyi. Eğitmenlerimiz tarafından 
sevilen bir öğrenciyim. Verilen görevleri en iyi 
şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorum. Saygı ve 
sevgi çerçevesinde, düzeyli bir iletişimimiz var.

D.: Fakültede gözlemlediğin eksikler neler?
F.C.: Fakültedeki en büyük eksiklik bir eğlence 
merkezinin bulunmaması. Evet, bizler eğitim 
için buradayız, ama eğitim sadece kitaplar ve 
okuldan ibaret değil. Sosyal açıdan daha aktif 
olmamız gerekiyor.

D.: Sınav sistemi hakkında düşüncelerin nedir? 
F.C.: Eğitim sistemimizde sınavlar sadece 40 
dakikaya sığmakta ve alınan sonuç o anlık 
performansına bağlı durumda. Bu çok sakıncalı. 
Ödevler, projeler ya da yıl boyu yaptığın aktiviteler 
de değerlendirmeye alınmalı. 

D.: Fakültenizin sunduğu sosyal imkânları 
yeterince kullanıyor musun?
F.C.: Fakültemizde çok fazla sosyal aktivite 
yapılmıyor. Ama konser, konferans, gezi gibi 
aktivitelere elimden geldiğince katılmaya 
çalışıyorum.  

D.: Okul dışında neler yaparsın, zamanını nasıl 
değerlendirirsin? 
F.C.: Okul dışında en çok yaptığım aktivite gezip 
görmek, doğayı tanımak, çevremi keşfetmek. 
Ayrıca fotoğraf çekmeyi de çok seviyorum. 
Elimden geldiğince gündemi takip etmeye 
çalışıyorum.

Süleyman Türkmen,
Fatma Canpolat



D.: Mezun olduktan sonra neler yapacağın 
konusunda kafanda oluşan bir plan, bir hedefin 
var mı?
F.C.: Hedefim öğretmen olmak. Ancak 
olduğum yerde saymak istemiyorum, kariyerimi 
hep geliştirmek ve eğitimimi devam ettirmek 
istiyorum.

D.: Ahmet Keleşoğlu’nu tanıyor musun?
F.C.: Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’ne gelene kadar 
tanımıyordum. Ancak bize bu güzel fakülteyi 
inşa ettirmesi sayesinde tanımış oldum. Çok 
yardımsever bir insan olduğunu düşünüyorum.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
biliyorsun?
F.C.: Selçuk Ecza Deposu’nun başarılı bir 
kurum olduğunu ve birçok ilde hizmet verdiğini 
biliyorum.

“Sınavlar Bilgiyi 
Ölçmeli” 

osyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf 
öğrencisi Süleyman Türkmen, Konya 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’ni sağladığı 
imkânlar nedeniyle tercih ettiğini belirtiyor.

DENGE: Bize kendini tanıtır mısın?  
SÜLEYMAN TÜRKMEN: 22 yaşındayım, 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Kırşehirliyim.

D.: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’ni neden 
seçtin?
S.T.: Yaşadığım şehre yakınlığı ve fakülte 
imkânlarının son dönemlerde iyileştirilmesi benim 
bu fakülteyi tercih etmeme sebep oldu.

D.: Beklediğin gibi bir eğitim kurumu buldun 
mu?
S.T.: Evet, kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarları, 
dersliklerin düzenli ve temiz olması ile 
beklediğimden daha güzel bir fakülte buldum.

D.: Konya’da yaşamaktan memnun musun?
S.T.: Genel anlamda memnunum. Konya’nın 
düşündüğümden çok daha gelişmiş bir şehir 
olduğunu söyleyebilirim. Tarihiyle, kültürüyle ve 
doğal güzellikleriyle her öğrencinin üniversite 

S

günlerini geçirmek isteyeceği bir ilimiz. 

D.: Hocalarınızla ve fakülte yönetimiyle ilişkiniz 
nasıl?
S.T.: Eğitmenlerimizin bilgi düzeylerinin yüksekliği 
ve öğrenciyle iletişimlerinin iyi olması beni mutlu 
ediyor. Bizleri bilgilendirmek için ellerinden geleni 
yapıyorlar. Aynı zamanda öğrenci işleri çalışanları 
da bizimle yeterince ilgileniyorlar.

D.: Fakültede gözlemlediğin eksikler neler?
S.T.: Sosyal faaliyetlerin yetersiz oluşu sıkıntı 
yaratıyor. Fakülte içerisinde spor alanlarının 
olmaması da en büyük eksiklik diye 
düşünüyorum.

D.: Genel olarak üniversite eğitiminde ve sınav 
sisteminde gözlemlediğin sorunlar var mı? 
S.T.: Her alanda olduğu gibi eğitim alanında 
da sorunlar bulunuyor. Özellikle ezbere 
dayalı mevcut sistem yerine, bilgiyi ölçmeye 
yönelik yeni bir sınav sistemi geliştirilmesini ve 
uygulanmasını tercih ederim.

D.: Fakültenizin sunduğu sosyal imkânları 
yeterince kullanıyor musun?
S.T.: Fakültemizde verilen konserlere katılıyorum. 
Engelliler adına yapılan faaliyetleri de başarılı 
buluyorum.

D.: Okul dışında neler yaparsın, boş zamanını 
nasıl değerlendirirsin? 
S.T.: Doğal hayatı çok sevdiğim için seyahat 
ediyorum ve fotoğraf çekiyorum. Amatör olarak 
saz çalıyorum. Spor faaliyeti olarak da boks 
yapıyorum.

D.: Mezun olduktan sonra ne yapmayı 
düşünüyorsun?
S.T.: Kendi bölümümde akademik kariyer 
yapmayı planlıyorum.

D.: Ahmet Keleşoğlu’nu tanıyor musun?
S.T.: Ahmet Keleşoğlu’nu Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’ne 
geldiğim günden beri tanıyorum. Hatta 
arkadaşlarımızla aramızda konuşurken “Ahmet 
Amca” diye kendisini anıyoruz. Ahmet Amca, 
Selçuk Ecza Deposu’nun sahibi ve hayırsever bir 
iş adamı.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında neler 
biliyorsun?
S.T.: Selçuk Ecza Deposu, Türkiye çapında 
hizmet veren çok şubeli bir şirket. Kendi 
sektöründe başarılı hizmetleri var.
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Türkiye’nin en yüksek masterpoint veren Kulüpler 
Arası Türkiye Şampiyonası, Bursa Belediyesi’nin 
katkılarıyla 24-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. 
     
Sonuçlar:
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi   
2. Fatih Karagümrük    
3. Tarsus Amerikan Koleji 

      
 
Bayan Milli Takımımız 19. Venice Cup 
Turnuvası’na Katılıyor    
    
Vera Adut-Belis Atalay-Dilek Yavaş-Özlem Öymen-
Aslı Acar-Serap Kuranoğlu    
    
Bali’de başarılar dileriz.

Briç öğrenmek ve briçle ilgili bilgi almak için 
arayabilirsiniz.      
     
Çağrı Selçuk
GSM: 0 (536) 467 1530         
hcagriselcuk@gmail.com

El No: 2
Dealer: S

1. El
Batı pastan gelip 1 pik ile araya girdi. Atakta karo as-ruayı gördük. Pik 
ruanın da batıda olduğunu varsayarsak 10 puan açığa çıktı. Batıda dam 
kör de olsa oyun açardı. Kör dam doğuda olmak zorunda. Bu durumda 
9 adet kozumuz olsa bile empas atmalıyız. Önce kör as çekelim. Batı tek 
kör damı varken açmamış olabilir. Sonra yere geçip empas atmalıyız. Bir 
çok sorun deklerasyonu göz önünde bulundurduğumuzda kendiliğinden 
çözüme ulaşır. 

2. El
2 karo dışarımız var. 5-2 pik dağılımına karşı önlem almalıyız. Doğunun 
pik onlusunu bırakın. İki kere yere doğru karo oynayın. Trefl empası 
geçmiyorsa oyun zaten batar. Genel kural eldeki ve yerdeki kart sayısını 
toplayıp,sabit sayı olan 7’den çıkartmak ve kalan sayı kadar boşlamaktır. 
Bu elde de bu kuralın ne kadar doğru olduğu görülüyor. Bu kadar 
onörümüz varken bile.

Çözümler
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♠ A54
♥ KJ
♦ QT876
♣ J84

♠ QJ8
♥ AQ32
♦ 543
♣ AQ5

♠ T2
♥ T98
♦ A92
♣ K9763

♠ K9763
♥ 7654
♦ KJ
♣ T2

El No: 1
Dealer: W

♠ AQJ9
♥ T987
♦ Q76
♣ Q2

♠ T6
♥ AKJ32
♦ J8
♣ AK76

♠ 32
♥ Q65
♦ 5432
♣ T983

♠ K8754
♥ 4
♦ AKT9
♣ J54

El No: 2 Pavlicek’ten Boşlama Oyunu
Dealer: S
NS Zonda

El No: 1 İBSK Büyükada Turnuvası’ndan  
Dealer: W Deklerasyonu Özümsemek 
Zonsuz

   P
  P P 1 ♥       1 ♠
2 ♠* P 4 ♥ P

N S WE

    1 Nt P
3 Nt P  

N S WE

Atak
Pik 6

Atak
Karo As-Rua
* Fit, davet
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IM Batuhan Daştan’dan Viyana Kuşatması

 Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da 
16-26 Ağustos 
2013 tarihlerinde 
gerçekleşen 18. 
Uluslararası Viyana 
Açık Satranç 
Turnuvası’nda 
yarışan genç milli 
sporcularımızdan 
IM Batuhan Daştan 
dikkate değer 
bir performans 
göstererek hiç 
maç kaybetmeden 
9’da 7½ puan ile 
yarışmada gümüş 
madalyanın sahibi 
oldu.

Henüz 16 yaşında olan ve yarışmaya Bursa’dan 
katılan Batuhan’ın, turnuvaya birinci sırada başlayan 
Hollanda’dan GM Sokolov’a kazandığı partiyi birlikte 
inceleyelim.

Batuhan Daştan - Ivan Sokolov 

1.e4 e5 2. Af3 Ac6 3.Fc4 Fc5 4. c3 Af6 5.d3 a6 6.Fb3 
Fa7 7.0-0 h6 8.Abd2 d6 9.Ke1 Ah7 10.Af1 Vf6 11. 
Ae3 Ae7 12.d4 0-0 13.h3 c6 14.dxe5 dxe5 15. Ah2 
Vg6 16. Ahg4 Fb8 17.Ac4 Fxg4 18.Vxg4 Vxg4 19.hxg4 
Fc7 20. Fe3 Af6 21.Fc5 Kae8 22.Kad1 g5 23.f3 Şg7 
24.Ae3 Kh8 25.Fxe7 Kxe7 26.Af5 Şf8 27.Axe7 Şxe7 
28.Şf2 h5 29.Kh1 Fb6 30.Şe2 h4 31.g3 Fd8 32.Kh3 
Ae8 33.Fxf7 Ad6 34.Fg6 Kh6 35. Ff5 Şe8 36.f4 exf4 
37.gxf4 gxf4 38.Khd3 Af7 39.Kxd8 Axd8

1-0

Bu sayımızın sorularını, 16-24 Ağustos 2013 
tarihlerinde Çanakkale’de yapılan 21. Troya Açık 
Satranç Turnuvası’ndan seçtik. Bakalım sizler de usta 
oyuncular gibi kazançları görebilecek misiniz?

WIM Nilüfer Çınar Çorlulu, 
nilufercinar@gmail.com
FA Fatma Yılmaz, 
fatmayilmazfyf@gmail.com
Web: ezberbozan.net
Türkiye Satranç Federasyonu - Ankara

1.Vb3 Vf4 
[1...Vb6 
2.Vxb6 axb6 
3.Kc7 Fa8 
4.Kc8#] 
31.Ae2 1–0

Aydın Duman - Atilla Köksal Yüksel 

2-Beyaz oynar, kazanır.

1.e6 fxe6 
2.fxe6 Kb7 
3.Kf7 Vd6 
4.Vh6 1–0

Shahriyar Rahmanov - Tuna Tuncer

3-Beyaz oynar, kazanır.

1...Axe5 
2.Axe5 Ve1 
3.Kf1 Vg3+ 
0–1

Diyap Büyükaşık - Shota Azaladze 

1-Siyah oynar, kazanır.
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Fotoğraf: Eczacı Reşit Yürekkorkutan
Sahil Güvenlik Batığı, Kaş / Antalya


