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Öncelikle 14 Ocak Çarşamba günü aramızdan 
ayrılan, şirketlerimizin kurucusu, Yönetim Kurulu 
Başkanı; ilaç, eczacılık ve sağlık sektörünün 
duayen ağabeyi, vakfettiği okullarda okuyan 
öğrencilerin babası Sayın Ahmet Keleşoğlu’nun 
vefatı sonrası, bizlerden bir an bile desteğini 
esirgemeyen tüm eczacılarımıza, ilaç 
sektörünün değerli temsilcilerine ve tüm diğer 
dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum…

Bilindiği üzere Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı 
arasında 1 Şubat 2012 tarihinde imzalanan 
Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin 
Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden 
İlaç Teminine İlişkin Protokol, 30 Nisan 2015 
tarihinde sona eriyor. Önümüzdeki dönemde 
yapılacak olan yeni protokol görüşmelerinin 
tüm tarafların, özellikle de halkımızın yaranına 
sonuçlanmasını temenni ediyoruz. 

Bu doğrultuda, 2012 yılında imzalanmış 
mevcut protokol ile eczacılarımızın elde ettiği 
kazanımların korunmasını, hâlihazırda eczacılık 
sektöründe yaşanan sorunların giderilmesi 
ve eczane ekonomilerinin rahatlaması için de 
yeni dönemde gerçekleşecek görüşmelerde 
izlenecek sağduyulu ve çözüm odaklı yaklaşım 
sayesinde en doğru kararların alınmasını 
umuyoruz.

12 Nisan 2014 tarihinde 28970 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Yönetmelik’in yürürlülüğe girmesinden 
sonraki süreçte, eczacılarımızın uygulamada 
yaşadıkları aksaklıkların ve mağduriyetlerinin 

giderilmesi amacıyla yönetmeliğin çeşitli 
maddeleriyle ilgili yaptıkları önerilerin ve 
değişiklik taleplerinin de halk sağlığının 
korunması adına titizlikle değerlendirilmesi 
gerektiğine inanıyoruz.  

Selçuk Ecza Deposu ve AS Ecza Deposu 
olarak eczacılarımızın ıtriyat ürünleri ihtiyacını 
karşılama hedefiyle 2010 yılında ilk kez 
düzenlediğimiz İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği, 
bu yıl da yine değerli eczacılarımızın yoğun ilgisi 
ve katılımcı firmaların katkılarıyla zenginleşti. 

Her yıl olduğu gibi etkinlik süresince firmalar 
yeni ürünlerini ve hizmetlerini İlaç Dışı Ürünler 
Satış Etkinliği’ne iştirak eden binlerce ziyaretçiye 
en iyi şekilde tanıtma fırsatı buldu. Ayrıca etkinlik 
kapsamında düzenlenen ve yine büyük ilgi 
gören farklı eğitimler, katılımcıları her biri alanında 
uzman isimlerle bir araya getirdi. 

2015 yılı İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği’mize 
gösterdikleri ilgi ve alaka için değerli 
katılımcılara ve ziyaretçilere teşekkürlerimi 
sunuyorum. Çeşitli nedenlerle sıkıntılar 
yaşayan eczacılarımıza katkı sağlamış olmanın 
mutluluğunu yaşıyor ve gelecek yıllarda yepyeni 
etkinliklerde tekrar bir araya gelmeyi arzu 
ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımla...

Sonay Gürgen 
Selçuk ve As Ecza Depoları
Genel Müdürü

Merhabalar,
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elçuk Ecza Deposu ve AS Ecza Deposu 
tarafından eczacılara daha iyi hizmet 
sunmak ve azalan eczane cirolarına 

katkı sağlamak hedefiyle ilk kez 2010 yılında 
gerçekleştirilmeye başlanan “İlaç Dışı Ürünler Satış 
Etkinliği”, bu yıl yaklaşık 100 firmanın katılımı ile 
19 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında Tekirova, 
Antalya’daki Club Hotel Phaselis Rose’da 
düzenlendi. 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen eczacıların 
her yıl büyük ilgi gösterdiği Selçuk Ecza Deposu 
ve AS Ecza Deposu İlaç Dışı Ürünler Satış 
Etkinliği, kaliteli ıtriyat ürünlerinin uygun koşullarda 
eczacılara ulaştırılmasını sağlayan yapısıyla, 
etkinliğe iştirak eden tüm katılımcıların takdirini 
topladı. 

Selçuk Ecza Deposu ve AS Ecza Deposu’nun 
eczane ekonomilerine katkıda bulunma 
düşüncesiyle gerçekleştirdiği İlaç Dışı Ürünler 
Satış Etkinliği 2015’e katılan tüm firmalar, ürün ve 
hizmetlerini binlerce eczacıya en iyi şekilde tanıtma 
olanağı buldu. Sektörün önde gelen firmaları, 
ülke genelinde insanımıza ilaç ulaştıran ve sağlık 
danışmanlığı yapan eczacılarımız için belirledikleri 
özel kampanya ve satış koşullarını Selçuk Ecza 
Deposu ve AS Ecza Deposu’nun sağladığı birebir 

iletişim olanağı aracılığıyla stantlarını ziyaret eden 
konuklarına başarıyla sunma şansı yakaladı. 
Ayrıca firma temsilcileri, etkinliğe katılan eczacılara 
sundukları ürün ve hizmetler hakkında eczacıların 
ne düşündüğünü, beklentilerinin ne olduğunu ilk 
elden öğrendi.

İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği her yıl olduğu 
gibi bu yıl da katılımcılar için düzenlenen 
farklı eğitimlerle nitelikli bilgi paylaşımına katkı 
misyonunu yerine getirdi. Her biri alanında uzman 
isimler, belirlenen konu başlıklarında katılımcılara 
bilgi ve deneyimlerini aktardı. 

Etkinliğe ev sahipliği yapan Club Hotel 
Phaselis Rose, Akdeniz’in incisi Kemer’in saklı 
cennetlerinden Tekirova yöresinde sahip olduğu, 
tarihi ve doğal güzelliklerle iç içe eşsiz konumu, 
çalışanlarının misafirperverliği, bu gibi büyük 
organizasyonlar için özel olarak hazırlanmış kongre 
ve toplantı salonlarıyla katılımcıların beğenisini 
kazandı. 

Yanlış ilaç kullanımının halk sağlığını tehdit eden 
en önemli sorunların başında geldiği günümüzde, 
eczanelerde ürün çeşitliliğinin arttırılması, ilaç 
dışı sağlık ürünlerinin eczanelerde daha fazla 
yer alması ve sağlık danışmanı rolüyle eczacılar 
tarafından halkımıza ulaştırılması adına Selçuk 
Ecza Deposu ve AS Ecza Deposu’nun büyük 
önem verdiği İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği, 
2016 yılında da katılımcı firmalarla eczacıları 
buluşturmaya devam edecek…

İlaç Dışı Ürünler 
Satış Etkinliği 2015

S
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Bakan Müezzinoğlu, Türkiye’de kanser tedavisinde 
yaşanan gelişmelere de işaret ederek, Türkiye 
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nı kurduklarını, ancak 
bunun 50 yıl önce yapılması gerektiğini vurguladı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
kanser hastalarının yaşam süresi ve kalitesinin 
artmasının önemli olduğunu söyledi. Sağlık 
Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser 
Dairesi Başkanı Murat Gültekin ise ölüm nedenleri 
arasında kanserin ikinci sırada olduğunu dile 
getirerek; “81 ilde kanser kayıt sistemimiz var, 
bunların yüzde yüzü kayıt altına alınıyor” dedi.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İrfan Şencan 
da erken teşhis tarama merkezlerinde meme, 
kalın bağırsak, rahim ağzına ilişkin taramalar 
yapıldığını, meme kanserinde, taramalarda 
kullanılan cihazların yenilenmesi için çalışma 
yürütüldüğünü kaydetti. Toplantıda daha sonra 
kanserle mücadeleye katkılarından dolayı bazı kişi 
ve kurumlara ödül verildi.

KISA KIS KISA KISA

Ulusal Kanser Haftası 
Sempozyumu Düzenlendi

Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla düzenlenen 
Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu, 1-3 Nisan 
tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. 
Sempozyumda bir konuşma yapan Sağlık 
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Ulusal Kanser 
Haftası’nın on beşincisini yapmanın ve bunu 
bilimsel boyutlarıyla, dünyaya örnek dinamiklerle 
sunabilmenin onur kaynakları olduğunu ifade etti. 

Bireylere; “Mutlu olmak için en çok neyi arzu 
edersin?” diye sorulduğunda yaklaşık %85’inin 
sağlıklı olmayı talep ettiğini söyleyen Bakan 
Müezzinoğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Bizlere 
düşen sağlıklı yaşam kültürüne, sağlıklı yaşam 
felsefesine insanları adapte edebilmek. O 
nedenle sağlık okuryazarlığı ve sağlık bilinciyle, 
sağlıklı bir yaşam kültürünü hayat tarzı olarak 
benimsemelerine yön vermemiz, insanlara öncülük 
etmemiz gerekiyor.” 

TEB Heyeti Sağlık Bakanı’nı 
Makamında Ziyaret Etti

Türk Eczacıları Birliği (TEB) heyeti, 31 Mart 
2015 Salı günü, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu’nu makamında ziyaret etti. 
Görüşmeye TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp 
Gümüş ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Özkan Ünal da katıldı.

Türk Eczacıları Birliği heyeti görüşmede 
eczane ekonomileri üzerine yapmış oldukları 
araştırma sonuçlarını Sağlık Bakanı Dr. Mehmet 

Müezzinoğlu’yla paylaştı. Dr. Mehmet Müezzinoğlu 
da eczacıların ekonomik sorunlarının seçim 
sonrasında detaylı olarak ele alınabileceğini belirtti. 
Bakan Mehmet Müezzinoğlu ayrıca, ikinci eczacılık 
uygulamasının başlatılması ve eczacıları rahatsız 
eden yönetmelik değişikliği için yeniden bir 
çalışma yapılması konusunda ilgililere talimatlarda 
bulundu. 
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Eczacılardan Madde Bağımlılığı 
Eğitimi

Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Sedat 
Gülay, Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından 
eczacılara yönelik verilen eğitici eczacı eğitimleri 
ile beraber, eczacıların öğrencilere yönelik madde 
bağımlılığı konulu eğitimler vereceğini söyledi.

Düzenlenen eğitim hakkında bilgiler veren Kayseri 
Eczacı Odası Genel Sekreteri Sedat Gülay; “Şu 
sıralar yaşanan en büyük problemlerden biri 
madde bağımlılığıdır. Madde bağımlılığı ilköğretim 
okullarına ve dokuz yaşa kadar inmiş durumdadır. 
İleride hem maddi hem manevi çok büyük 
sıkıntılara yol açacak bu problemler için en büyük 
silah eğitimdir. Bu konuda biz de üzerimize düşeni 
yapmak istedik. Türk Eczacıları Birliği eğitici eczacı 
eğitimi düzenledi ve bu konuda eğitimler aldık. 
Bunun sonucunda Kayseri Eczacı Odası üyelerine 

bir eğitim vereceğiz. Eczacılar da aldıkları bu 
eğitimi ilköğretim okulları ve liselerde öğrencilere 
yansıtacaklar” dedi. Amaçlarının öğrencilere 
bilgiler vererek madde bağımlılığının kötü yanlarını 
anlatmak olduğunu söyleyen Gülay; “Bu konuda 
gereken çalışmaları sürdüreceğiz. Eğitim almış 
olan eczacılar ilköğretim okulları, liseler ve tüm sivil 
toplum kuruluşlarında eğitim verme yetkisine sahip 
olacaklardır…” ifadelerini kullandı.

Protokol Görüşmeleri Başlıyor

Genel Sağlık Sigortası kapsamında, sigortalıların 
ilaçlarını eczaneler aracılığıyla almasına imkân 
veren uygulamanın düzenlendiği Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
arasındaki protokol, 30 Haziran’da sona eriyor. 
TEB, SGK ile yeni protokolün görüşmelerine 
yönelik girişimlerini başlattı. 

TEB Genel Sekreteri Uzm. Ecz. Harun Kızılay, 
30 Haziran itibarıyla SGK ile 2012’de yapılan 
protokolün süresinin biteceğini kaydetti. Kızılay; 
“Ciddi sorunlarımız var ve bunlar devam ediyor. 
Görüşmeler sancılı geçecek gibi görünüyor” 
dedi. Kızılay kesinleşen taleplerin; ilaçta KDV’nin 
%1’e indirilmesi, ilaç ve muayene katkı paylarının 
eczaneler üzerinden tahsiline son verilmesi, 
elektronik reçetenin kesinlikle elektronik imza ile 
uygulamaya girmesi, geri ödeme süreçleri ve SGK 
ile ilaç bedeli alış-verişinin bütün süreçlerinde 
bürokrasinin azaltılması, ödemelerde ihtilaflara 
neden olan Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) 
belirsiz ifadelerin düzeltilmesi olduğunu açıkladı.

Türkiye’de 24 binin üzerinde eczane olduğunu 
hatırlatan Harun Kızılay, zannedildiğinin aksine 
eczanelerin büyük kısmının yıllık kârının oldukça 
düşük seviyelerde gerçekleştiğini söyledi. Bunun 
eczane ekonomilerinin düzeltilmesinin gerekliliğine 
işaret ettiğini belirten Kızılay, yapılan çalışmaya 
göre 4.940 eczanenin yıllık ortalama kârının 

18.612 TL, bunun aylığa denk gelen kısmının 
ise 1.551 TL olduğunu hatırlattı. Kızılay; “Yanında 
eleman çalıştıran eczacılarımızın ciddi sorunları var. 
Sistemi yürütebilmemiz zor görünüyor. Türkiye’de 
SGK ve diğer sağlık kuruluşları, hekimler dahil 
toplam 1.9 milyar kutu ilacı eczaneler aracılığıyla 
hastalara ulaştırıyor. Bu ilaçların %84,5’inin 
perakende satış fiyatı 1 ile 10 TL arasında. Çok 
ucuz ilaçları ulaştırıyoruz. Bu yaygın hizmeti 
yapabilmemiz için ayakta kalmamız lazım” dedi.
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tanı alan kanser türü. Bu hastalar için gelişmiş ve 
sürdürülebilir destek ihtiyacı çok fazla. UICC’nin 
dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde büyük 
güçlüklerle mücadele eden kadınlara vereceği 
destek çalışmalarını finanse etmekten heyecan 
duyuyoruz.”

Pfizer’den Önemli Destek

Uluslararası Kanser Kontrolü Birliği (UICC), “SPARC 
Metastatic Breast Cancer Challenge” proje 
yarışmasıyla metastatik meme kanseri alanındaki 
girişimleri ödüllendirecek. Pfizer, metastatik 
meme kanseri hastalarına daha fazla destek 
sağlayabilmek amacıyla yapacağı bağışla programı 
finanse edecek. UICC, Pfizer’in 500.000 dolarlık 
bağışıyla yaklaşık 20 uluslararası girişime destek 
verecek.  Projeye başvuran, metastatik meme 
kanseri alanında bir girişim ve proje sahibi dernek ve 
STK’lardan toplam 3 ay planlama, 12 ay uygulama 
ve 3 ay gözlem olacak şekilde 18 aylık bir plan 
sunmaları bekleniyor. Yapılacak değerlendirme 
sonucunda ödüle layık görülecek olan yaklaşık 
20 projeye 20.000 ile 60.000 ABD doları arasında 
finansman sağlanacak. 

Pfizer Onkoloji Bölümü, Türkiye Ülke Medikal 
Lideri Dr. Elif Coşkunçay Yener şunları söylüyor; 
“Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en çok 

Berko İlaç Genç Eczacıların 
Kariyerine Yön Veriyor

Eczacılık mesleğini ve eczacılık fakültesi 
öğrencilerini desteklemeye devam eden Berko İlaç, 
bu kapsamda “Eczacının Kariyer Yolu” ve “Berko 
Akademi” projelerini başlattı.  

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanun’da yapılan değişiklik gereği nüfusa 
dayalı eczane açma sisteminin uygulanmaya 
başlanması ve sistem gereği yurt çapında eczane 
açılabilecek noktaların sayısının kısıtlanması 
nedeniyle yaşanacak istihdam sorununa çözüm 
amaçlı hayata geçirilen “Eczacının Kariyer Yolu” 
projesi, genç eczacılara ilaç endüstrisinde kariyer 
olanaklarının kapısını açıyor. 

Proje kapsamında, eczacılık fakültelerinde kariyer 
sunumları gerçekleştiren Berko İlaç, mezun olacak 
veya yeni mezun olmuş öğrencileri ilaç sektörüyle 
tanıştırmayı, öğrencilere sektörde staj ve iş imkânı 
sağlayarak kariyer yolculuklarına ışık tutmayı 
hedefliyor. “Eczacının Kariyer Yolu” proje lansmanı 
Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat 
Beran’ın da mezunu olduğu Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanan kariyer 
etkinliğinde açılış konuşmasını Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülden 
Omurtag yaptı. Ardından Berko İlaç Yönetim Kurulu 
Başkanı Ecz. Berat Beran öğrencilere seslenerek, 
onlara cesur olun mesajı verdi. Beran, eczane 
eczacılığından sanayiye uzanan kariyer yolculuğuyla 
ilgili yol gösterici anılarını paylaştı. 

Berko İlaç, “Eczacının Kariyer Yolu” projesi 
paralelinde “Berko Akademi” isimli bir projeye 
daha başladı. Berko Akademi, eczacılık fakültesi 
mezunlarına ve mezun olmaya aday öğrencilere 
kariyer olanakları sunma, eğitim verme ve bilgi 
aktarma amacı taşıyor. Berko Akademi, öğrencilerin 
ilaç sektöründe çalışabilecekleri birimlerle ilgili 
bilgi edinebilecekleri, staj ve iş başvurusu 
yapabilecekleri, enneagram kişilik testinden ve 
e-learning uygulamalarından faydalanabilecekleri 
güncel bir platform. Öğrenciler platforma www.
berkoakademi.com adresinden ulaşabiliyor.
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Sanofi’den Türkiye’nin Bilim 
İnsanlarına AR-GE Çağrısı

Yenilikçi ilaç firması Sanofi, Türkiye ilaç sektöründe 
AR-GE çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla 
“AR-GE Çağrısı” platformunu ikinci kez hayata 
geçiriyor. Sanofi bu platformla, Türkiye’den 
yeni AR-GE projeleri çıkmasının yolunu açmayı 
amaçlıyor. 

Türkiye’de ilaç AR-GE’si ve yeni molekül keşfinin 
desteklenmesi hedefiyle Sanofi Türkiye ekibi 
tarafından hayata geçirilen “AR-GE Çağrısı”, 
karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara cevap verebilecek 
yeni fikirleri olan bilim insanlarının uluslararası 
platformlara taşınarak Sanofi Global AR-GE 

Down Sendromlu Öğrenciler 
Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılını 
Kutladı

Nakipoğlu Eğitim, Kültür, Sanat Vakfı (NEKSAV), 
Çanakkale Zaferi’nin 100. yılını Bakırköy Belediyesi 
ile birlikte planlanan etkinliklerle kutladı. Pek 
çok sergi ve söyleşi programına destek veren 
NEKSAV, bünyesindeki eğitim kurumuyla 
da muhteşem bir müzikal sahneledi. “Son 
Adım Cumhuriyet” isimli müzikalde, 68 down 
sendromlu öğrenci, eğitim kadrosu ve NEKSAV 

Vakfı Başkanı Hilmi Nakipoğlu rol aldı. Kurtuluş 
Savaşı yıllarındaki kahramanların ve adım adım 
Cumhuriyet’e giden yolda yurdun dört bir yanında 
yaşanan mücadelelerin anlatıldığı oyunda, senaryo 
ve müzik düzenlemeleri NEKSAV çalışanları 
tarafından hazırlandı. 

Tüm kostümler ve dekorların da vakıf çalışanlarının 
özverili çalışmalarıyla gerçekleştirildiği anlamlı 
müzikalde öğrenciler öğretmenleriyle birlikte kol 
kola rollerini oynarken, Leyla Gencer Opera ve 
Sanat Merkezi’nin 1.000 kişilik salonunu dolduran 
seyirciler coşkulu anlar yaşadı.

merkeziyle birlikte ürün geliştirilmesini ve bu 
ürünlerin insanlığın hizmetine sunulmasını 
amaçlıyor. “AR-GE Çağrısı”, başta üniversitelerin 
tıp, eczacılık ve fen fakülteleri, moleküler biyoloji ve 
genetik bölümlerindeki araştırmacılar olmak üzere 
tüm bilim insanlarının katılımına açık bulunuyor. 
Fikirlerinin yaşamları değiştirebilecek buluşlara 
dönüşebileceğine inanan bilim insanlarının, “AR-
GE Çağrısı”na katılabilmesi için sanofi.com.tr veya 
akademika.org adresi üzerinden başvuru formunu 
doldurmaları yeterli. 

“AR-GE Çağrısı”nda, özgünlük, yapılabilirlik, yaygın 
etki ve hukuki anlamda fikri mülkiyet oluşturma 
niteliğine sahip olmak gibi temel kriterlere göre 
değerlendirilecek proje başvuruları, 30 Haziran 
2015 tarihine kadar yapılabilecek.
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küresel pazarlama yetkimizle sektörde eşsiz bir 
konumdayız. Birleşmenin tamamlanmasıyla, 
kapsamlı entegrasyon planlarımızı uygulamaya 
başlayacağız. Bu sayede, küresel sağlık 
sektöründe en hızlı büyüyen, en dinamik şirket 
olma yolunda daha hızlı ilerleyeceğiz.”

Dev Satın Alma Tamamlandı

Actavis, yaklaşık 70,5 milyar dolar değerindeki 
nakit ve öz kaynak ödemesiyle Allergan şirketini 
satın alma işlemlerini tamamladı. Birleşme sonrası 
oluşan yeni yapılanmanın 2015’te yıllık proforma 
gelirinin 23 milyar dolardan fazla olması bekleniyor.

Actavis CEO’su ve Başkanı Brent Saunders, 
Actavis ile Allergan’ın birleşmesiyle üstün küresel 
bir ilaç şirketi oluştuğunu belirtti. Brent Saunders; 
“Dünyaca bilinen ürünlerimiz, küresel jenerik 
ilaçta liderliğimiz, ilaç sektöründe gösterdiğimiz 
mükemmel gelişme ve verimliliği yüksek faaliyetler 
gösteren deneyimli yönetim kadromuzla, 
uzun vadeli büyüme için rakipsiz bir temel 
oluşturuyoruz” dedi.

Saunders şöyle devam etti; “Birleşen şirketimiz, 
müşteri odaklı yaklaşımı kapsamında, yenilikçi 
tedaviler geliştirmek ve önemli tedavilere erişimi 
arttırmak amacıyla doktor, eczacı ve hastalarla 
birlikte çalışmaya devam edecektir. 

Ruhsatlandırma sürecinin son aşamasına 
gelmiş 20’den fazla yenilikçi ürünümüz, birinci 
sınıf jenerik ilaçlarımız ve 1.000’den fazla 

Merck Türkiye’yi Seçti

Merck, yatırım için Türkiye ve gelişmekte olan 
ülkeleri seçti. Firma CEO’su Karl-Ludwig Kley, 
toplam satışların içinde gelişmekte olan ülkelerin 
payının %38’e ulaşarak Avrupa’yı geçtiğini söyledi.

Kley; “Büyüme rakamı tekli hanelere düşebilir, 
ama bizim için önemli olan devamlılık. Sonuçta 
yön değişmiyor. Son 6 yılda gelişmekte olan 
ülkelerdeki satışlar ikiye katlandı. Türkiye ve 
Brezilya gibi ülkeler bizim için stratejik pazarlar. 
Burada yatırıma devam edeceğiz” dedi.

Firmanın 2014 rakamlarının açıklandığı toplantıda 
konuşan Kley, gelişmekte olan ülkelerdeki 
yatırımlarına üretim ve AR-GE alanında devam 
edeceklerini ifade etti. Türkiye’nin iyi bir büyüme 
rakamı yakaladığını vurgulayan Kley; “Ayrıca iyi 
eğitimli bir nüfusu var. Bu da bizim için önemli bir 
unsur” diye konuştu. 

Türkiye’de hatırı sayılır bir büyüme rakamına 
ulaştıklarını ve ciroda 100 milyon euroyu aştıklarını 
belirten Merck CFO’su Marcus Kuhnert ise; 
“Avrupa’daki gelişmiş pazarlardan daha hızlı 
bir büyüme yakaladık. Şirket olarak stratejimiz 
gelişmiş pazarlardaki gerilemeyi büyümenin 
olduğu gelişen pazarlardaki büyümeyle 
dengelemek. İyi bir fırsat yakalarsak yeni satın 
almalar yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

KISA KIS KISA KISA
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Novartis’ten Dünya Glokom 
Haftası’nda Toplantı 

Novartis, glokom hastalığıyla yaşayanlara tedavi 
çözümleri sunan grup şirketi Alcon işbirliğinde, 
8-14 Mart Dünya Glokom Haftası kapsamında bu 
hastalığın potansiyel tehlikeleri ve görme yetisini 
koruyabilmek için düzenli göz muayenesine dikkat 
çekmek amacıyla bir toplantı düzenledi. 

12 Mart’ta Ankara’da gerçekleşen toplantıda 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom Bölümü 
Sorumlusu Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik erken 
teşhisin çok önemli olduğu bu hastalıkla ilgili 
bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik; “Glokom, hastanın 
görüşü bozulana kadar sessizce ilerleyebilir 
ve yıllarca teşhis edilemeyebilir. Tedaviye 
başlayabilmek için bu göz rahatsızlığının 
yeterince erken tespit edilebilmesinin tek yolu 
düzenli göz kontrolleridir” dedi. Glokomun kesin 
bir tedavisinin olmadığını söyleyen Nevbahar 

Tamçelik, ancak etkin tedavi yöntemleriyle 
ilerlemesini yavaşlatmanın mümkün olduğunun 
altını çizdi. Tamçelik, artan oküler basıncın, 
glokomun en önemli ve düzeltilebilir risk faktörü 
olduğunu, yani göz tansiyonunun kontrol altında 
tutulmasının, glokom hastalarının görme yetilerini 
koruyabilmesinde yardımcı olduğunu belirtti.

Bilgi ve Teknolojiler Uygulamaya 
Dönüşüyor

Ofisi’nde “Yeni Aday İlaç Moleküllerinin 
Geliştirilmesi, Patentlenmesi ve Preklinik 
Çalışmaları, Yumuşak Doku için Kişiye Özel 
Cerrahi Planlama ve Simülatör Sistemleri, Cerrahi 
Ekipman ve Robotik Sistemler, Biyomedikal 
Görüntüleme Teknolojilerinin İyileştirilmesi” 
konularını ele alan bir konferans gerçekleştirildi.

TÜBİTAK - 1003 Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri 
Destekleme Programı Bilgi Günü kapsamında 
gerçekleşen konferansta konuşmacı olarak 
yer alan EBİLTEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Özge Andiç Çakır, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın son eylem planı, Kalkınma Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığı öncelikleri dikkate alındığında 
TÜBİTAK tarafından ilaç sektöründe ulusal 
ürünlerin geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli 
projelerin ve sonuç odaklı çağrıların oluşturulması 
ve desteklenmesinin hedeflendiğinden söz etti.

Güney Bölgesi Eczacı Odaları 
Danışma Toplantısı

ev sahipliğinde düzenlenen Güney Bölgesi 
Eczacı Odaları Toplantısı; Adana, Gaziantep, 
Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Aksaray, 
Osmaniye, Nevşehir ve Niğde Eczacı Odaları’nın 
başkan ve yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Ülke sorunları ve mesleki sorunların tartışıldığı 
toplantı sonrasında hazırlanan sonuç 
bildirgesinde, eczacı odalarının görüşleri 

maddeler halinde sıralandı. Bildirgede yer alan 
“TEB, eczacı odaları ve eczacılar olarak fikirsel 
ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak birlikte mücadele 
edebilme kararlılığını ortaya koyabilmeliyiz” 
cümlesiyle, eczacılık dünyasına birlik olma çağrısı 
yapıldı.

Bildirgenin 6. maddesinde ise etik sorunlara yer 
verildi. Muayene ücreti tahsil etme uygulamasının 
yarattığı etik sorunların anlatıldığı bu maddede 
“…muayene ücreti tahsildarlığı artık son bulmalı 
ve bundan kaynaklı etik bozulmaların da önüne 
geçilmelidir” cümlesine yer verildi.
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üven Eczanesi sahibi Ecz. Meliha 
Güven, tedavi sonucunu en yakından 
takip eden sağlık çalışanları olarak, 

hastaların en yakın danışmanları olduklarını ve 
bu bakımdan saygı duyulacak bir meslek icra 
ettiklerini belirtiyor.

DENGE: Bize kendinizden bahseder misiniz?
MELİHA GÜVEN: 1 Mayıs 1953 Antalya/Elmalı 
doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Elmalı’da 
tamamladım. Antalya Lisesi’ni bitirdikten sonra 
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 
mezun oldum. Daha sonra 1 Nisan 1973’te 
Antalya Gazipaşa ilçesi Gazipaşa Eczanesi’nde 
Mesul Müdür olarak göreve başladım. O 
dönemde ilçede ikinci bir eczaneye ihtiyaç 
duyulduğunu gördüm. Halka yardımcı olmak 
ve mesleğimi icra etmek için bir yıl sonra 
Gazipaşa’da kendi eczanemi “Güven Eczanesi” 
ismiyle açtım. Burada 22 yıl çalıştıktan sonra 
eczanemi Alanya’ya taşıdım. Halen eczacılığa 
aktif bir şekilde devam etmekteyim. Kızım da 
eczacı. Alanya’da Öznur Eczanesi’ni işletiyor.
     
D.: Neden eczacılık mesleğini seçtiniz?
M.G.: İnsan sağlığına yardımcı olabilmek 
için seçtim. İnsan sağlığına hizmet veren 

İÇİMİZDE İÇİMİZDEN BİRİ

her kuruma sevgim ve saygım sonsuzdur. 
Dolayısıyla mesleğime aşığım. Hastalıkların 
tedavisinde kutsal mesleğimizin önemi 
büyüktür. Etik kurallar, sevgi ve saygı 
çerçevesinde hastalarla ilgilenmek bana haz 
verir.

D.: Size göre eczacı-hasta ilişkisi nasıl olmalı?
M.G.: Eczacı hasta ilişkisi seviyeli olmalıdır. 
Eczacı eczanesine gelen hastaya önem 
vermeli, onları sevgi ile karşılayıp saygı ile 
uğurlamalıdır. Eczacı meslek bilgilerini hastaların 
anlayacağı dilde anlatıp onlara yön vermelidir. 
Yeri gelince psikolog gibi onları dinlemelidir. Yeri 
gelince de uzman eczacı olarak, ilaçların etki ve 
endikasyonlarını güler yüz ve tatlı dille hastalara 
anlatmalıdır. 

D.: Eczanenize gelen müşteri bugün aradığı 
her ilacı bulabiliyor mu?
M.G.: Kesinlikle evet, Selçuk Ecza Deposu ile 
koordineli olarak çalışıp mümkün olduğunca her 
ilacı bulundurmaya çalışıyorum.

D.: Eczanenizi açtığınız ilk yıllarda mesleki 
anlamda yaşadığınız sıkıntılar oldu mu?
M.G.: O yıllarda ilaç bulmada bir takım sıkıntılar 
oluyordu. Yeterli sayıda ecza deposunun 
olmaması ilaç teminini zorlaştırıyordu, ama yine 
de her zamanki iş ortağım Selçuk Ecza Deposu 
ile zorlukları aşıyorduk. 

Ecz. Meliha 
Güven

G

“Önce Güven”
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D.: Eczacılık yaşamınız boyunca karşılaştığınız 
ilginç bir olayı anlatır mısınız?
M.G.: Bir gün hastalarımızla ilgilenirken bir 
beyefendi kimliğini söylemeden eczanemin arka 
tarafındaki laboratuvara girdi. “Beyefendi” diye 
seslenerek arkasından gittim. Bana müfettiş 
olduğunu söyledi ve tüm kontrolleri yaptı. Her 
şeyin yerli yerinde olduğunu onayladı. Daha 
sonra çay faslına geçtiğimizde müfettiş bana; 
“Sigara içebilir miyim?” diye sordu. Ben de 
“Hayır, burası Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık 
kuruluşu, burada sigara içemezsiniz” dedim. 
Müfettiş beyin kontrol ettiği defterin altına; “Size 
100 üzerinden 100 veriyorum, işte eczacılık 
budur” yazışını asla unutamam.

D.: Eczacılıkta bugün geçmişe göre avantajlar 
nelerdir?
M.G.: Eskiye göre ilaçlara ulaşımın kolay olması, 
depolardan günde iki defa servis gelmesi, 
internetten web depo ile sipariş verilmesi, sıkıntı 
yaşandığında depoların bölge temsilcilerinin 
bölgede bulunup anında bunları çözmesi, 
başlıca avantajlar olarak öne çıkıyor. 

D.: Günümüzde eczacılık sektöründe 
yaşadığınız ve gözlemlediğiniz sorunlar neler?
M.G.: Her gün yeni kurallar getirilmesi, sürekli 
değişen uygulamalar bizleri çok zorluyor. 
Bu nedenle, hastalara durumu izah etmekte 
zorlanıyoruz. Kar oranlarının düşük olması ve 
hastalardan muayene ücretlerini bizlerin tahsil 
etmesi diğer sorunlarımız arasında yer alıyor.

D.: Eczacılığın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
M.G.: Eczacılık mesleğinin geleceğini pek güzel 
görmüyorum. Gün geçtikçe sıkıntılar artıyor. 
Yürürlüğe giren kuralları incelemekten ve onları 
uygulamaktan mesleki bilgimizi hastalarımıza 
aktaramıyoruz.

D.: Genç meslektaşlarınıza önerileriniz var mı?
M.G.: Eczacılık yeminine bağlı olarak hastalara 
hizmet etmelerini, sık sık seminerlere gitmelerini, 
meslektaşları ve diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte 
deontolojik kurallara uymalarını, hastalara kendi 
yakınları gibi çok hassas davranmalarını ve 
daima eczanelerinin başında durmalarını tavsiye 
ediyorum.

D.: Selçuk Ecza ile ilgili neler söylemek 
istersiniz?
M.G.: Eczanemi açtığımdan bu güne 
kadar, yani 42 yıldır Selçuk Ecza Deposu ile 
çalışmaktayım. Bize hissettirdikleri güven ve 
hizmet kalitesinin üstünlüğünden dolayı tüm 

Selçuk Ecza çalışanlarına sonsuz teşekkür 
ediyorum. Selçuk Ecza Deposu’nun kurucusu 
Ahmet Bey bizzat eczanemi ziyaret edip her 
zaman yanımda olmuştur. Kendisine Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

D.: Denge Dergisi için neler düşünüyorsunuz?
M.G.: Eczaneme gelen tüm sayılarını okuyor 
ve biriktiriyorum. Denge son derece güzel, 
mesleki bir dergi. Ülkemizin tarihi ve diğer 
güzelliklerini, bölgesel kültürlerini öğrenmek 
açısından değerli bir bilgi kaynağı. Yeni 
uygulamaya sokulan tıbbi gelişmeler hakkında 
bilgilendirmeler ve eczacılara ticari anlamda 
önerilerde bulunulması, sanat ile uğraşan 
meslektaşlarımıza yer verilmesi bizi ayrıca 
gururlandırıyor. Sayın Sonay Gürgen’in ön 
sayfada yer alan ve sektörü yönlendiren 
yazılarını ilgi ile takip ediyorum. 

Röportajımızın sonunda hayatımın her alanında 
bana destek olan sevgili eşim Mustafa Güven’e 
sonsuz teşekkür ediyorum. Kızım Öznur’uma 
hayat boyu sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. 
Değerli oğlum Zeyrek Sancarbaba’nın da 
gözlerinden öpüyorum.
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“Sanat Eseri 
Üretmek Bir 
Mucizedir”

rof. Dr. Aykut Kazancıgil ve eşi 
Derya Hanım, kültür ve sanat kokan 
evlerinin, nadide tabloların, hat 

eserleri ve kitaplarla buluşup oluşturduğu 
büyüleyici atmosferinde bizleri misafir etti.  

DENGE: Babanızın yanı sıra, Fuat 
Köprülü’den, Ahmet Hamdi Tanpınar’a, 
Peyami Safa’dan İbrahim Çallı’ya kadar devrin 
önemli kültür, bilim ve sanat adamlarının gelip 
gittiği, her köşesi kitaplarla ve sanat eserleriyle 
dolu Kazancıgil Konağı’nda büyümek nasıldı?
AYKUT KAZANCIGİL: Kazancıgil Konağı bir 
kültür eviydi. Sadece çalışma odası değil, 
bütün odaları kitaplarla tıka basa dolu, duvarları 
büyük hattatların nefis istifleri ve devrin meşhur 
ressamlarının tablolarıyla bezeliydi. Babam 
doktordu, fakat dönemin mühim kültür ve 
sanat şahsiyetleriyle çok eskilere dayanan 
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bir tanışıklığı vardı. Kazancıgil Konağı’na gelip 
giden insanlar bugüne göre daha nazik ve 
terbiyeliydiler. 

Galatasaray Lisesi’nde okurken arkadaşlarıma, 
bir önceki akşam Peyami Safa ve Sadrettin 
Celal Antel’in bize geldiğini, çok eğlendiğimizi 
söyledim. İnanamadılar tabi. 

Tevfik Remzi Bey, mesela Feyhaman Duran’ın 
bir portresinden de, İsmail Hakkı Altunbezer’in 
bir istifinden de aynı zevki alabilen ve evini 
iki farklı kültürün buluşma noktası haline 
getirebilen bir insandı. Babam resim ve hattın 
ayrı olduğuna inanmazdı. İkisinin kültürün birer 
ifadesi olduğuna inanırdı. Ben de aynı fikirdeyim. 

Kısacası, kültürün ifadesini ayırmayan bir evde 
büyüdüm. Çok sayıda sanatçı evimizi ziyaret 
ederdi. Böyle bir kültür ortamında yetiştiğin 
zaman ister istemez büyüleniyorsun. Bu 
bakımdan çok şanslıyım. 

D.: Babanızın nasıl bir kariyeri oldu?
A.K.: Babam Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi 
Kazancıgil geniş kültürü, sosyal çevre 
edinmekteki başarısı, kitap tutkusu ile dönemin 

Prof. Dr. Aykut 
Kazancıgil 
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etkili kültür şahsiyetlerinden biriydi. 1924 yılında 
yurda döndüğünde bilimsel dağarcığında; 
kadın doğum uzmanlığı, radyum uygulaması 
bilgisi, jinekolojik patoloji gibi özel ilgi duyduğu 
konular vardı. O yıldan 1969’daki vefatına kadar 
geçen kırk beş yılda üniversitede otuz dolayında 
öğretim üyesi, yüzlerce uzman yetiştirmiş, 
binlerce kişiye ders vermişti.

Özellikle 1946’ya kadar Türkiye’nin tek 
üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin tek 
kadın doğum kliniğini geliştirmiş, yönetmiş ve 
dünyaya açık güçlü bir kurum haline getirmişti. 
Özel hekimlik konusunda da başarılı bir hayat 
yaşamıştı. Önce 1928 yılında, şimdi Taksim’de 
The Marmara’nın yerindeki apartmanların birinde 
özel bir doğumevi açmış, parlak bir başarı 
ile yönetmişti. 1956 yılında şimdiki Amerikan 
Hastanesi’nin yanındaki bir binayı satın alarak 
burada dönemin en modern hastanelerinden 
birini Güzelbahçe Hastanesi adıyla açmıştı.

Bir referans kütüphanesi niteliğindeki kitaplığı 
birçok araştırmaya kaynak olmuştu. Mesela, 
Adnan Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Din adlı 
kitabının sonundaki kaynakçada; “Son yıllara ait 
birçok eseri Tevfik Remzi Bey’in kütüphanesinde 
buldum, teşekkür ederim” demeyi ihmal 
etmemişti. 1952’de Paris’te ünlü bir yayınevinde 
jinekolojik patolojiye ait bir atlası Fransızca 
olarak yayımlanmıştı. Bu eser sonradan yıllarca 
satılmış ve pek çok yabancı esere kaynaklık 
etmişti. Bu kitabından hemen sonra Fransız 
Akademisi’nden Akil Muhtar Özden’den sonra 
ödül alan ikinci hekim olmuş, 1953 yılında da 
“Légion d’honneur” nişanını kazanmıştı.

D.: Liseden sonra İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne kayıt 
yaptırmanıza rağmen, buradan ayrılıp tıbbı 
neden seçtiniz?
A.K.: Babamın dostu Prof. Mustafa Şekip Tunç 
vardı. Felsefe kitapları okurken beni görmüş. Bir 
gün Von Aster’i göstererek; “Oğlum delirdin mi, 
onun devri geçti, ya biyoloji ya matematik oku” 
dedi. Konuyu düşündüm, haklı olduğuna karar 
verdim. Bir süre sonra da gidip yazıldım. Yani 
kültürleşmede ben felsefeyi ön plana koyarken, 
felsefe belirli bir temel olmadan öğrenilmez 
dediler ve beni ikna ettiler. 

D.: Dönemin koşullarında tıp fakültesinde nasıl 
bir eğitim hayatı yaşadınız?
A.K.: Çok güzel bir eğitim aldım. Dersler çok 
muntazamdı. Hocalarımız işlerine meraklıydı 
ve verdikleri derse inanıyorlardı. Erkenden 

gelirler, hazırlanırlardı. Örneğin histoloji 
hocamızın tahtaya yaptığı müthiş resimler 
hala gözümün önündedir. Hocanın özgüvenli, 
tertipli, muntazam olması gerektiğine ben de 
inanıyorum.

İlhan Koman yakın arkadaşımdır. İsviçre’de 
akademide hocalık yapıyordu ki bir Türk’ün 
bunu başarması çok zor. Orada usta 
konumunda, kral gibi, ama hiçbir dersini 
aksatmazdı. Bedri Rahmi de müthiş bir hocaydı. 
Titizlikle derse hazırlanırdı, notlar tutardı. Bir 
keresinden 40 kişilik bir sınıfta girdiği derste; 
“Aranızdan bir tane ressam çıksa Türkiye’ye 
yeter” demiş, şaşırmışlar, ancak yıllar sonra 
ne dediğini anlayabilmiş öğrencileri. Düşünün, 
bir sözüyle 40 yıl düşündürüyor. Adnan Çoker 
de konuşması ve duruşuyla unutması zor bir 
adamdı. Böyle inanmış insanlarla karşılaşıp 
onları unutmak imkânsız. Biz de onlar gibi 
yaptığımız işe inandık. 

D.: Sizin öğrencilik yıllarınızı göz önüne 
aldığınızda günümüzdeki eğitimi nasıl 
buluyorsunuz? 
A.K.: Günümüzün tıp eğitimi büyük bir karmaşa 
içinde. Çıkan kanunları herkes başka türlü 
uyguluyor. 

Diğer taraftan bir adam bir senede yetişmiyor. 
Zamanla pişiyor, olgunlaşıyor, ondan sonra 
davranışlarıyla, söylemleriyle, yazılarıyla etrafına 
bir şeyler veriyor. Tam o sırada mezun edip bu 
insanları gönderiyorsun... 

İstanbul büyük bir dünya şehri. Bütün dünya 
şehirlerinde özel hekimlik vardır, bu mecburidir. 
İstanbul’da o şartları bilmeyen, çok başarılı bir 
hekim, çok iyi niyetle bu üniversite işini çıkardı. 
Bu temelden yanlıştır. Hocanın her gün ameliyat 
yaparken bir şeyler öğretmesi de zor tabi. 
Onlar da insan, kırılabiliyor. Aynaya baktığında 
kusurum nedir diye soruyor kendine. Zaten 
şartların değişmesi zamanla olur, bir günde 
gerçekleşmez. 

D.: Paris’e giderek eğitiminize orada devam 
ettiniz. Orada nasıl bir tıp eğitimi veriliyordu? 
A.K.: Akademik olarak kademeler çok 
belliydi. Düzgün çalışan bir sistem vardı. 
Sonradan Fransa’nın büyük araştırma 
merkezlerinden birinde de çalıştım. Orada da 
her şey oturmuştu. Seçme insanlar tayin olarak 
geliyorlardı. Rekabetler bizdeki gibi öldürücü 
değildi. Örneğin bizim hocalardan biri diğer bir 
hocaya düşmandı. Bir kadro yapılırken düşman 
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olduğu hoca alınmayınca hemen karşı çıktı, 
düşmanlık baki olsa da “O bize lazım” dedi. 
Rekabetlerinde bile bir zarafetleri vardı.   

Orada bir de sayısal bir sınırlama vardır. 
Paris Tıp Fakültesi’ne kaç kişi yazılacağı 
serbesttir. Ama belirli üst sınıflara 1.000 
kişiden 300’ünü alırlar. Kalanlar başka sınıflara 
gider. Bu uygulamayı değiştirmemişler. Bizde 
olsa her sene değişirdi. Kitabın ismini bile 
değiştirebiliyoruz. Orada böyle bir şey olamaz. 

Örneğin Almanya’da bir adam asistan, doçent 
olur, sonra iktisat imtihanına girer bazen. 
Hocası beğenirse kalır. Ama profesör olduktan 
sonra, orada kalamaz. Başka bir yere kadrolu 
gidebilir. Bu sayede bir kültür değiş tokuşunu 
gerçekleştirirler. Bunlar batıda, oturmuş, 
değişmeyen durumlardır. 

D.: Jinekoloji ihtisası yapmayı neden tercih 
ettiniz? 
A.K.: Çünkü seviyorum, sempatik bir alan. 
Çocukları da çok seviyorum. Örneğin bir 
hatıra kitabım var ve üzerinde “Her Doğum 
Bir Mucizedir” yazıyor. Buna canı gönülden 
inanıyorum. İnsan bir mucizedir. Sanat eseri 
üretmek de aynı şekilde. 

D.: Paris’e gittiğiniz dönemde İlhan Koman, 
Fikret Mualla gibi ünlü ressamların arasında 
bulunduğu seçkin bir sanat çevresiyle bir 
aradaydınız, nasıl bir atmosferdi? 
A.K.: Öncelikle her şey Türkiye’nin atmosferine 
bağlıydı. Harp bitince İstanbul Üniversitesi 
Rektörü’nün de isteğiyle yeni bilimlerin 
öğrenilmesi için bir grup insanı Avrupa ülkelerine 
gönderdiler. Aynı dönemde Akademi’den ve 
Ankara Devlet Konservatuarı’ndan da çeşitli 
sanatçıları Paris’e gönderdiler ve hepimiz orada 
bir araya geldik. Dönemin siyasi ortamından 
da enteresan bir şekilde etkilenmeden hepimiz 
kültür işi yapıyorduk. Ben de bu ortamın 
içine girince sanatçılarımızla ahbaplık yaptım. 
Galatasaray çıkışlı olduğumdan lisan problemim 
de yoktu. 

Resim konusunu iyi bilirim ancak çok iyi resim 
yapamam. Ama resmi sevmek çok ayrı bir tat. 
Çevremdeki insanların da çoğu resmi sever. 
Orada zaten bir sürü okul ve kurs var. İnsanın 
bilgi çokluğundan başı dönüyor. O dönem bir 
arada olduğumuz kişilerin pek çoğu önemli 
insanlar oldular. Tabi meşhur adam Fikret 
Mualla ile de iyi bir dostluk kurduk. Yaşça 
bizden çok büyüktü. Sinirli bir insandı, zaman 

zaman patlamalar yaşardı ama çok akıllı, çok 
kültürlüydü. 

D.: İlaç sektöründe ne gibi görevlerde 
bulundunuz? 
A.K.: Çok çeşitli görevlerde bulundum. Roche 
firmasında Araştırma Görevlisi ve Tıbbi Direktör 
olarak çalıştım. Fako İlaç’ta uzun süre görev 
yaptım. Bir zaman sonra tercih yapmak zorunda 
kaldım. Patronlarımla ilişkilerim iyiydi ama o 
sektörde yaşamak zor, çünkü ticarete dayalı. 
Bizim işimizse sadece bir yere kadar ticaretle 
ilişkili.  

D.: Kitaplarınızdan kısaca bahseder misiniz?
A.K.: 100’ün üzerinde kitabım var. Bunun 60 
kadarı tıp, 40 kadarı sosyal bilimler üzerine. Bu 
kitaplar yayınlandıkları dönemde önemli satış 
rakamları elde ettiler… Tıp kitaplarının önemli 
bir özelliği var. Sosyal alandan farklı olarak tıp 
kitapları yaşlanır. Çok eski tıp kitapları var, bunlar 
dönemleri için mükemmel eserler, ama bugün 
geçerlilikleri kalmadı. 

D.: Bilim tarihi, sosyoloji ve yayıncılık 
alanlarında ne gibi çalışmalar yaptınız? 
A.K.: Bu çalışmalarım amatör ruhla başladı. 
Bir dönem aile dostumuz Hilmi Ziya Ülken ile 
sosyoloji doktorasına başladım. Sonra ihtilal 
oldu ve kendisi Ankara’ya gitti. Ben devam 
ettim. Bir sürü kültür antropolojisi kitabını, 
Paris’ten dostum Jean-Paul Roux’nun kitaplarını 
çevirdim. Kaz Dağları’nda bir sürü kültür işi 
yaptım. Türk Tıp ve Tabii İlimler Bibliyografyası 
(1973), Türk Bilim Tarihi Bibliyografyası (1981) 
gibi çeşitli bibliyografya çalışmaları yaptım. 
Mithat Cemal Kuntay’ın Mehmet Akif’i gibi 
aranan eserleri gözden geçirerek yeniden 
yayımladım. Remzi Kitabevi ile Güven ve 
Arkadaş yayınevlerinde yayın danışmanlığı 
yaparak, telif veya çeviri yüzlerce tarih, felsefe, 
sosyoloji ve tıp kitabının yayınını sağladım. Altay 
Türklerinde Ölüm, Çin Simgeleri Sözlüğü gibi 
eserleri dilimize çevirdim. 

Bilim tarihi üzerine çok sayıda çalışmam oldu. 
Her biri diğerini takip etti. Zaten bu işleri takip 
edersen hiç bitmez. Bırakıp durursan da biter. 
Yeni bir şeyler eklemezsen, yaptığın iş bir şeye 
benzemez, canlı olması lazım. 

D.: Sizce günümüzde ülkemizde tıp alanında 
yeterli seviyede bilimsel çalışma ve yayın 
üretiliyor mu? 
A.K.: Bilimsel çalışma ve yayınları takip etmek 
çok zor. Çok sayıda fakülte var. Ancak hekimlik 

DUAYENLERDUAYEN



/ 19

seviyesi oldukça ileriye gitti. Çok parlak gençler 
çıkıyor. Eğitim biraz da hocaya ve şartlara bağlı. 
Bedri Rahmi demiş ya “yüz kişiden bir kişi 
çıksa yeter” tıpta da öyle. Bazı üniversitelerde 
%40 başarı oranı, bazılarında ise %10-15 
dünya çapında adam var. Bölgenin hâkimiyiz 
bu konuda. Dünyanın dört bir yanından cerrahi 
operasyon için geliyorlar. Şaşılacak başarılar var. 
Selim Turan benim dostumdur. “Paris’teki işlerin 
yarısı olsa bize yeter” derdi. Şimdi oldu işte. 

D.: Jinekolojide ulaştığımız noktayı nasıl 
buluyorsunuz?
A.K.: Jinekoloji alanında da fena değiliz. 
Özellikle hormonal bakımdan, ektopik cerrahi 
çok gelişti. Diğer taraftan sezaryen oranları 
çok kötüleşti. Dünyanın hiçbir yerinde %52 
oranında sezaryen yapılmaz. Diğer ülkelerde 
%10-15 oranında gerçekleşmektedir. Sezaryen 
oranının artması bir nevi nüfus planlamasını 
sağlıyor. Bir çocuk yapan kadına, bir çocuktan 
sonra yapamazsın diyorsun. Bu açıdan bir 
kısım hekim sezaryeni seviyor. Elbette belirli 
durumlarda, bebeğin ve annenin hayatı 
tehlikede ise sezaryen gereklidir.

D.: Tıp mesleğinin geleceğinden umutlu 
musunuz?
A.K.: Çok umutluyum. Hekimlik iyi bir meslektir. 
Ayrıca günümüzde hekimlik çok genişledi, 
bölümlenme arttı. Her bölüm kendi içinde 
seviyesini gün geçtikçe yükseltiyor. Kendi 
bulunduğum klinik alana baktığımda çok değişik 
uzmanlık dalları ortaya çıktığını görüyorum. Bu 
bakımdan gelecekten beklentilerimiz oldukça 
yüksek. 

D.: Robotik teknolojiler tıbba nasıl etki etti?
A.K.: Bu tarz ilerlemeler elbette olacak. Bir süre 
karşı olunsa da mecburen uyum sağlıyorsunuz. 
Alışılmış safra kesesi ameliyatı birden bire kalktı, 
çünkü artık delik açıp, girip alıyorlar. Harpte 
denizaltıları bulmak için kullanılan sonar bugün 
kalpte kullanılıyor. Bir süre önce böbreğimdeki 
kisti doktor titreşimle bulup aldı. Bunlar 
teknolojik ilerlemelerin tıbba katkıları. 

D.: Devam eden veya yapmayı planladığınız 
projeler neler?
A.K.: Halen Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ile birlikte 
Tıp Tarihi Araştırmaları dergisini çıkarıyoruz. Prof. 
Dr. Horst Widmann’ın Atatürk ve Üniversite 
Reformu adlı kitabının çevirisini yapmıştım. 
Çok önemli bir kitaptır. Şimdi yeni baskısında 
daha da geniş bir çalışma yapıyorum. Ayrıca 
Jean-Paul Roux’nun Orta Asya kültürü 

hakkında çevirdiğim kitaplarının yeni baskılarını 
hazırlıyorum. 

D.: Denge Dergisi hakkında düşünceleriniz 
neler?
A.K.: İlaç endüstrisine sesleniyorum. Yapılan 
yayınlar Denge seviyesinde olduğu sürece çok 
faydalıdır. Ancak her zaman Denge gibi nitelikli 
içeriğe sahip yayınlar göremiyoruz. Hafifletirsen, 
magazine kaçarsan olmaz. Kolayca şova 
kaçılıyor. Oysa kültür birikimi çok daha 
önemlidir.
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Dışsal Faktörlerin 
Serbest Eczacılıkta 
Yarattığı Haksız 
Rekabet ve Halk 
Sağlığına Etkileri  

ünyada sağlık hizmetlerinde küresel 
bir liberalizasyon sürecine başlanması 
ve 2005 yılında, Türkiye’nin bu sürece 

girerek, SSK ilaç fabrikasının ve hastane 
eczanelerinin kapatılmasıyla eczacılık alanında 
yeni bir dönem başlatılmıştır. 

Artan iletişim olanakları, medya etkisi, sosyal 
güvenlik kapsamının genişlemesiyle birlikte, 
toplumun sağlık hizmeti alma talebinde önemli 
bir artış meydana gelmiştir. Bununla birlikte, 
meslek uygulamalarını önemli ölçüde değiştiren 
ulusal ilaç-eczacılık ve sağlık mevzuatı hızla 
değiştirilmektedir. Ancak, eczacı meslek 
örgütleri başta olmak üzere, eczacılık fakülteleri, 
serbest eczacılar, hastane ve kamu eczacıları 
bu değişim sürecine birer paydaş olarak 
katılma, değişimi hem meslek, hem de toplum 
yararına kontrol edebilme noktasında yetersiz 
kalmaktadır.

Sağlıkta kamudan özele kayan, performans 
odaklı ve tedavi ağırlıklı hizmet anlayışıyla sağlık 
kuruluşları arasında hasta çekme rekabeti 
yaşanırken, sayıları 40’ı geçen eczacılık 
fakülteleri, kamuda yetersiz istihdam ve dışsal 
faktörlerin de etkisiyle, eczanelerin bozulan 
ekonomileri serbest eczaneler arasındaki 
rekabeti arttırmaktadır. 

Türk Eczacıları Birliği Yüksek Haysiyet Divanı 
raporlarına göre tüm Türkiye’de, deontolojik 
suçlar içinde rekabet suçları %50’nin üzerine 
çıkmıştır. Eczaneler arası rekabeti arttıran 
sebepler içinde en önemlisi eczanelerin ilaç 
fiyatları ve eczane kar oranlarındaki düşüşe 
karşın, artan kamu kurum ıskontoları ve işletme 
giderlerini dengeleyebilecek sürdürülebilir 
ekonomik olanaklara ulaşamamasıdır.

Eczanelerin Ekonomik Dengelerini Bozan 
Faktörler 

Serbest eczane ürün yelpazesindeki beşeri 
ilaçlar dışında kalan sağlık ürünlerinin büyük 
bir kısmının eczane dışı satış kanalları 
olması eczanelerin azalan ilaç gelirlerini 
dengeleyebilmesine engel olmaktadır. 

Aktarlar, dermokozmetik ve ıtriyat satış 
mağazaları, gıda takviyesi satıcıları, medikal 
satıcıları, süper market zincirleri, serbest 
eczanelerin ürün yelpazesinde yer alan pek çok 
sağlık ürününün satıcısı konumundadır. 

12 Nisan 2014 Tarih ve 28970 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Yönetmelik’in” 
42. maddesinin 1. fıkrasında; sadece 
eczanelerden satışı yapılacak ürünler sayılmıştır. 

Buna göre;

a) Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî 
ilaçlar,
b) Kurumdan (Sağlık Bakanlığı) ruhsatlı 
geleneksel bitkisel tıbbi ürünler,
c) Kurumun iznine tâbi olan homeopatik tıbbi 
ürünler,
ç) Enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi 
amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek 
mamaları sadece eczanelerde satılabilir hükmü 
getirilmişken, aynı Yönetmelik’in 42. maddesinin 
2. fıkrasında; “aşağıdaki ürünler eczanede 
satılabilir” denilerek, birçok sağlık ürününün 
eczaneler dışındaki satış kanallarında da 
satılmasının yasal hale getirildiği görülmektedir.

UZMAN GÖRÜŞÜUZMAN

Yrd. Doç. Dr. Bülent Kıran
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
kiran.bulent@gmail.com
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Bu ürünler;

a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak 
üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri,
b) Eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi 
madde ve diğer sağlık ürünleri,
c) Veteriner biyolojik ürünler hariç, veteriner tıbbi 
ürünleri,
ç) Kozmetik ürünleri,
d) Kapsamı kurumca belirlenen tıbbi 
malzemeler,
e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde 
kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin 
metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm 
destekleyici ürünler,
f) Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan ve 
bakanlıkça onaylanan bilimsel yayınlar, olarak 
belirtilmektedir.

Serbest Eczane Ekonomilerini Etkileyen En 
Önemli Dışsal Faktörler

• Sağlık, ilaç ve eczacılık politikaları (SGK 
uygulamaları vb.)
• Aktarlar    
• Dermokozmetik satıcıları  
• Marketler    
• İnternetten satış yapan siteler   
• Medya (Yazılı ve görsel basın, TV programları, 
reklamlar, sosyal medya vb.)
• Hasta/tüketici özellikleri
• Eczane konumu (Diğer satıcılara göre coğrafi 
konumlaması)

Eczane ekonomilerini olumsuz etkileyen dış 
rakipler, her türlü yöntemi kullanarak, medya 
araçlarıyla reklam-promosyon çalışmaları 
yaparak pazarlama faaliyeti yürütebilirken, 
eczaneler; tabela, vitrin düzenlemeleri, ilan ve 

reklamlar gibi birçok konuda sınırlamaya tabi 
tutulmakta ve eczaneler aleyhine haksız rekabet 
yaratan uygulamalar ardı ardına yürürlüğe 
konulmaktadır.

Beşeri ilaçlar ve birçok tıbbi nitelikli ürün, 
halkta güven duygusu yaratmak için 
“eczane/eczacı sahte kimliği” adı altında 
internet sitelerinde pazarlanabilirken, medyada 
niteliği denetlenemeyen ürünlerin reklamları 
yer alırken, ilaçlar market-bakkal raflarına 
düşerken, aktarlarda içeriği bilinmeyen ürünler 
vitrinlerde endikasyonlu reklamlarla satılabilirken, 
eczanelerin vitrinlerine ruhsatlı ürünlerin 
görsellerini asmaları, vitrinlerinde “medikal” 
yazması dahi suç haline gelmiştir. 

Yeterli kontrolün sağlanamadığı serbest 
piyasada sahte ürünler yaygınlaşarak halk 
sağlığını tehdit etmekte, diğer yandan yasal 
kontrol altında bulunan eczanelere yönelik 
getirilen aşırı kısıtlayıcı düzenlemeler, halkın 
güvenilir ürünleri, 1. basamaktaki ilaç ve sağlık 
ürünleri konusunda en yetkin profesyoneller 
olan eczacı danışmanlığında temin etme hakkını 
da engellemektedir.

Eczacı Meslek Örgütleri, Halk Sağlığını ve 
Eczacıların Haklarını Korumakla Görevlidir

Yeni Yönetmelik ile akademik bilgileri sadece 
eczacılık eğitiminde verilen dermokozmetik 
ürünler, fitoterapi ürünleri, gıda takviyeleri ve 
mamaların satış hakkının, bu konularda eğitimi 
bulunmayan perakendecilere verilmesiyle, 
eczacıların hem sermayelerini, hem de bilgilerini 
ortaya koyarak, ürünler üzerinden kazandığı 
meslek hakkı, bilgisiz piyasa satıcılarına, 
sermayedarlara devredilmekte ve böylece 
devlet eliyle eczacılar aleyhine haksız bir 
rekabet yaratılırken, halk sağlığı da tehlikeye 
sokulmaktadır. 

İnsan sağlığında olumsuz sonuçlar 
yaratabilecek ürünlerde; güvenilir, etkin, 
akılcı ve ekonomik kullanımın sağlanması 
ve oluşabilecek zararların önlenebilmesi için 
mutlaka eczacı danışmanlığında verilmesini 
sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
Bunun için 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanunu’nun 4. maddesindeki hükümle; 
“Eczacıların maddi ve manevi hak ve 
menfaatlerini korumak ve bunları halkın 
ve devletin menfaati ile en iyi şekilde telife 
çalışmak” yasal görev ve yetkisi, daha etkin 
olarak kullanılmalıdır.
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Sanatta Tıp: 
Ameliyatlar, 
Tedaviler, Tıbbi 
Müdahaleler...
Mısırlılardan Günümüze 
Sanat Eserleri 

ıp ile sanat arasındaki ilişki eski 
dönemlerden günümüze pek 
çok önemli sanatçı tarafından 

resimlenmekte, heykel, illüstrasyon, fotoğraf 
gibi alanlarda da yapıtlar üretilmektedir. Bu 
alanda yapılan sanat çalışmaları tıp alanı 
ile ilgili olarak değişik dönemler hakkında 
bilgilendirici, önemli belgelerdir.  

Bu sanat çalışmaları, dönemin içinde 
bulunduğu şartları belgeleyen, tedavi yöntemleri 
ve tıbbi yöntemler hakkında çok önemli birer 
belge olmalarının yanı sıra, çoğu, önemli bir 
sanat eseri olarak, sanat tarihinde yerlerini 
almışlardır. Kendi kültürümüzden vereceğimiz 
örnekler, İslam eserleri arasında yer alan 
Cerrahiyyetü’l Haniyye minyatürleridir. 

İslam’da Tıp Alanında Yapılan Cerrahiyyetü’l 
Haniyye Minyatürleri

İslam minyatür sanatında tıpla ilgili konuların 
az işlendiği bir gerçektir. Tıp tarihi uzmanı 
Sayın Prof. Dr. İlter Uzel tarafından yapılan 
incelemede, tıpla ilgili konuların nasıl 
resmedildiği konusunda çok önemli bilgiler 
verilmektedir. Topkapı Sarayı, Hazine 1496’da 
kayıtlı Şehname’de (11. yüzyıl) Zal’ın karısı 
Rudabe’nin, Rüstem’i doğurma sahnesinde, 
Kanuü’d Dünya’da (TSR, 1638) yer alan 
Haris bin Kelede, Gabriel Bahtişu, İbn-i Sina 
gibi hekimlerin portreleri: I. Ahmed’e (1603-
1618) sunulmuş, Falname’deki Hipokrat ve 
Eskülap (Lokman Hekim) minyatürleri, I. Ahmed 
albümündeki (TSB, 408) akıl hastalarının tedavi 
tasvirleri olarak bu alanda bilinen örnekleri teşkil 
etmektedir.

Başka bir gerçek de tıpla ilgili yazma eserlerde 
resme veya şekle az yer verildiğidir. Anazarbalı 
Dioskorides’in (MS 1. yüzyıl) Materia Medica’nın 
tercümesi olan Kitabü’l Haşayiş (13. yüzyıl 
TS Ahmed 111, 2127) ve ünlü İslam cerrahı 
Abulkasım’ın (ölüm 1013) at-Tasrif eserinin 
nüshaları (Bayezid, Veliyüddin, 2491) ile 
Çinceden Farsçaya çevrilen Tansukname 
(13. yüzyıl Sül. Ayasofya, 3596) resimli tıbbi 
eserlerdendir. Bunlardan birincisi bitkisel 
ve hayvansal ilaçlara, ikincisi cerrahi alet ve 
müdahale şemalarına, üçüncüsü de anatomik 
şekillere yer verir.

Tıbbi girişimlerin nasıl yapıldığını açıklamak 
için eğitim amacıyla resim bulunduran en 
eski ve tek İslam eseri, Cerrahiyyetü’l Haniyye 
adındaki Türkçe bir cerrahlık kitabıdır. Bu eser, 
Amasyalı Şerefeddin Sabuncuoğlu adında bir 
Türk hekimi tarafından 1465 yılında yazılmış ve 
resmedilmiştir. Sabuncuoğlu’nun en tanınmış 
eseri Cerrahiyyetü’l Haniyye, 11. yüzyılda 
yaşamış İslam cerrahı Abülkasım’ın at-Tasrif 
adındaki Arapça ansiklopedik eserinin cerrahiye 
ayrılmış son bölümünün Türkçeye çevirisidir. 
Sabuncuoğlu, içinde cerrahi müdahale resmi 
olmayan bu eseri yeni baştan ele almış, 
resimlemiş, kişisel gözlemlerini ve buluşlarını da 
ekleyerek üç bölümlük orijinal bir eser haline 
getirmiştir. Birinci bölüm hastalıkların dağlama ile 
tedavisine, ikinci bölüm hastalıkların yarma ve 
deşme ile cerrahi tedavisine, üçüncü bölüm de 
kırık ve çıkıkların tedavisine ayrılmıştır. 

a) Paris Nüshası 
Sabuncuoğlu’nun İstanbul’a kadar giderek 

Derleyen: Prof. Nazan Erkmen 
Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü 
Bölüm Başkanı
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Fatih Sultan Mehmed’e armağan ettiği 
nüshadır. Halen Paris Bibliotheque National, 
Supplement Turc No. 693’te kayıtlıdır. 1869 
yılında Yasincizade Mehmet İlmi Efendi adındaki 
bir Tanzimat Meclisi üyesi tarafından Fransız 
hekimi Dr. Bergeron’a armağan edilmiştir. 
9 Haziran 1871’de Bibliotheque National’a 
girmiştir. Bu nüsha 1465 - 66 (H. 870) yılında 
Sabuncuoğlu’nun el yazısı ile Amasya’da 
yazılmıştır. Fatih Sultan Mehmed’e ithaf 
edilmiştir. İlk ve son sayfalarında Bayezid’in 
(1481 - 1512) vakıf mühürünün bulunması 
eserin saraya girdiğini göstermektedir. 205 
varaktır. 18.5 x 26 cm boyutlu Anadolu kağıdına 
harekeli nesihle yazılmıştır. Birinci bölümde 54, 
ikinci bölümde 58, üçüncü bölümde de 24 
cerrahi minyatür vardır.

b) İstanbul Fatih Millet Kütüphanesi Nüshası
Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emiri kitapları 
arasında 798 numarada kayıtlıdır. Kitapsever Ali 
Emiri Efendi (1857 - 1092) tarafından bulunarak 
Fatih Millet Kütüphanesi’ne bağışlanmıştır. 
Paris nüshası gibi 1465 yılında Amasya’da 
Sabuncuoğlu hattıyla yazılmıştır. Birinci bölümde 
37, ikinci bölümde 8, üçüncü bölümde de 2 
minyatür vardır.

c) İstanbul Tıp Tarihi Nüshası
Prof. Dr. Besim Ömer Akalın’ın (1862 - 1940) 
özel kitaplığındayken diğer kitapları ile birlikte 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi 
Kütüphanesi’ne geçmiştir. No 35’te kayıtlıdır. 
Daha sonra adı bilinmeyen bir hattat tarafından 
eserin orijinal kimliği korunarak düzeltilmiştir. 
Minyatürlerin sanat değeri oldukça yüksektir, 
18. - 19. yüzyıl saray Nakışhanesi üslubu ile 
yapıldığı kabul edilmektedir.

Cerrahiyyetü’l Haniyye Minyatürlerinin 
Özellikleri

Bu minyatürlerde hekim, hasta, asistan, 
müdahale yeri ve kullanılan aletler resmedilir. 
Paris ve Millet nüshalarında bu minyatürlerin 
bazı ortak özellikleri vardır. Hekim sağ tarafta 
oturur şekilde resmedilir. Sadece omuz ve 
ayak kemiği çıkık tedavilerinde ayaktadır. Ciddi 
tavırlı, dikkatli, yaşlı, ağırmış sakallı olarak tasvir 
edilir. Paris nüshalarında saçlar da ayrıntılı olarak 
çizilmiştir. Her iki nüshada da kaşlar ve gözler 
siyahtır, sakallar, tel tel işlenmiştir. Hekimin 
başında ilmiye sarığı vardır. Millet nüshasında 
bir - iki minyatürde profilden, Paris nüshasında 
cepheden çizilmiştir.

Hekim iyi giyimlidir. Kaftanı itina ile işlenmiştir. 
Giysiler özenle resmedilmiştir. Hekimin elinde 
bir bıçak ya da dağlama aleti bulunmaktadır. 
Hastaya tıbbi işlem yapmaktadır. Resimde 
bayan hekimin yer alması çok şaşırtıcıdır. Yine 
aynı usulde giydirilmiştir.

İslam’da Tıp 
Alanında 
Yapılan 
Cerrahiyyetü’l 
Haniyye 
Minyatürleri
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Hasta: Her yaşta, kadın veya erkek olabilir. 
Değişik giysiler içerisinde gösterilmiştir. 
Genellikle ayakları çıplaktır. Doğum gibi 
tasvirlerde herhangi bir taassuba yer verilmeden 
organlar gösterilmiştir. Hasta organlar, tümörler 
veya tedavi uygulaması yapılacak yerler 
işaretlenmiştir.

Yardımcılar: Genellikle Paris nüshasındaki 
resimlerde yer almıştır. Müdahalenin daha kolay 
olması için solda oturdukları görülmektedir. 
Çıkıklar gibi müdahalelerde yardımcı sayısı 
birden fazladır.

Her minyatürde “Suret-i tabib ve şekl-i alet 
ve suret-i alil bunlardır” ibaresi yer almıştır. 
Bazı minyatürlerde resim boşlukları bitki 
veya buketlerle veya stilize edilmiş ağaç 

motifleriyle doldurulmuştur. Cerrahi müdahale 
minyatürlerinin artistik kaygı taşımadığı, öğretici 
amaca yönelik olduğu söylenebilir. Millet 
nüshasında kimi minyatürlerde çizgiler daha 
primitif, Paris nüshasında ise daha işlektir. 
Sanatçı sanki birincide eskiz yapmış, ikinci 
nüshada da bu eskizi temize çekmiş gibidir. 
Minyatürün kompozisyonu tasarlanmıştır. 
Sonra boyanmıştır. Doğal renkler kullanılmıştır. 
Kontuarlar almıştır. Giysileri itina ile işlenmiştir. 

Cerrahiyyetü’l Haniyye’nin önemli bir eser oluşu, 
içindeki orijinal bilgiler yanında bulundurduğu 
resimlerindendir. Cerrahi resim bulunduran 
yazma eserlere batıda bile az rastlanır. Dolayısı 
ile eser ilk defa 1927’de bulunup tanıtıldıktan 
sonra, minyatürleri kimin yaptığı konusu 
tartışılmaya başlanmıştır. Ancak elde edilen pek 
çok bulgudan minyatürlerin bizzat Sabuncuoğlu 
tarafından yapıldığına kanaat getirilmiştir. 

Kitap resimlemeleri, süslemek için değil, cerrahi 
teknikleri açıklamak üzere yapılmıştır ve bu 
ayrıntıların resimlerde görüldüğü üzere ancak bu 
alanı bilen bir hekim tarafından bu kadar doğru 
açıklanabileceğine kanaat getirilmiştir. Kanıtlar 
Cerrahiyyetü’l Haniyye minyatürleri yazarı 
tarafından yapıldığını ortaya koymaktadır. (1)

(1) Cerrahiyyetü’l Haniyye Minyatürleri, yazan: Prof. Dr. İlter 
Uzel, Tıp Tarihi Uzmanı, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat 
Yayınları, 7 yıl, 2 sayı, 7 Eylül 1990, Kültür ve Sanat Bölümü 

Sümerlerde Tıp Sembolleri

Bu resimler tıp ve tedavi alanında kullanılan 
semboller olarak Sümer uygarlığında yer aldı. 
Tıp dilinde kullanılan Eskülap çizimleri, bir çift 
kanat bulunan ve etrafına iki yılan sarılmış olan 

SANATT SANATTA TIP



/ 25

değnek şeklinde alamet, tıp ve veteriner sınıfları 
işaretidir. Ordu, hemşire sınıfı gibi yardımcı 
sınıfların da esasını teşkil eden Eskülaplar, 
aynı zamanda DNA moleküllerinin ikiz heliks 
(aksi yönlerde dönen spiral) yapısını da temsil 
etmektedir. 

Sağlıkla ilgili ilk kayıtlara MÖ 2600 yılında 
Nippur’da bulunan Sümerlilerden kalma çok 
sayıdaki çivi yazılı kil tabletlerde rastlanmıştır. 
Ayrıca Uruk, Ur, Lagaş, Kiş gibi Sümer 
kentlerinde yapılan kazılarda birçok kil tablet 
ortaya çıkarılmıştır. 

Günümüze gelen en eski kanunlardan olan 
Babil Kralı Hammurabi’nin kanunu içerisinde, tıp 
pratiğinde dikkat edilecek noktalar ve bunlarla 
ilgili cezalar olduğu belirtilmektedir (Tengilimoğlu, 
2003, Sayfa 109). İnsanlığın bilinen en eski tıp el 
kitabı Sümerli bir hekim tarafından yazılan 16 cm 
uzunluğunda 9.5 cm genişliğinde bir kil tablettir. 
Bu tablet MÖ üçüncü bin yılın sonlarına doğru 
Nippur’da yazılmıştır (Kramer, 199, Sayfa 86).

Sümer yılan tasviri Tanrı Ningizzida MÖ 2000 
yılında çiftleşen iki yılanı, bir eksenel çubuk 
etrafında dolanmış olarak betimliyor. Tanrıya 
iki grifon eşlik ediyor. Alternatif yazımlar olarak 
Ningiszida, Ningishzida ve Nin Giz Zida da 
vardır.

Birbirine dolanan iki yılan tasviri Yunan tanrısı 
Hermes’in de simgesi olmuştur. Bugün bu 
sembol, tıp alanında da önemli bir sembol 
olarak varlığını sürdürmektedir. 

Eski Yunan’da tıp tanrısı olarak bilinen 
Asklepius, geleneksel olarak üst kısmı çıplak 
örtünmüş sakallı bir erkek olarak tanımlanır. 
Onun elinde gençliğin yeniden canlanmasını 
tasvir eden çubuk etrafına dolanan bir yılanla 
tarif edilmektedir.

Mısırlılarda Tıp ve Sanat

Mısırlılardan bu yana tıp ve sanat arasında pek 
çok bağlantılı çalışma yapılmıştır. Sanatçılar tıp 
ve hastalıklarla ilgili çalışmalarını yürütürken, 
aynı zamanda insanların da hastalıkların 
karşısındaki duygularını ve karşı koyuşlarını da 
belgelemektedirler. 

Bu alanda çalışma yapan Prof. Alan Emery ve 
Dr. Marcia Emery ilim ve güzellik arasındaki 
ilişkiyi büyük bir uyum ve beraberlik içerisinde 
ele almışlardır. Bu araştırmada yer alan sanat 

çalışmaları Kasım 2010’da Oxford Üniversitesi 
matbaası tarafından basılan “Surgical and 
Medical Treatment in Art” adlı kitapta yer 
almaktadır.

Bu kitap, Medicine and Art başlıklı kitapta 
olduğu gibi, Alan EH Emery tarafından sanat ve 
tıp üzerine yazılan makalelerden oluşmaktadır. 
Kitapta yer alan bu sanat eserlerinde, 
sadece tıp üzerine değil, ameliyat alanına, 
tedavi yöntemlerine de odaklanma olduğu 
görülmektedir. Her bir sanat eseri, tıp tarihini, 
Eski Mısır’dan günümüze getiren bir araştırma 
yazısı ile sunulmaktadır.

Kitapta, Susan Macfarlane, Toulouse - Lautrec, 
Otto Dix, Hans Holbein, Leonardo da Vinci, 
Francesco Goya, Bosch gibi pek çok ünlü 
sanatçının eserleri de dahil olmak üzere 65 
eser bulunmaktadır. Kitapta yer alan Rahip 
Cosmos ve Damian’ın resimleri, Alonso De 
Sedano tarafından 1495 yılında da bu alanda 
çalışıldığı görülmektedir. Avrupa’da bu dönem 
sonrasında, hastaların iyileşmesinde kilisenin 
çok önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. 

Pek çok rahibin önemli hastalıkları iyileştirme 
kabiliyeti olduğuna inanılırdı. Rahip Vitus’un kora 
hastalığını, Rahip Christophen’ın sarayı, Rahip 
Nuberitn’in sudan korkma hastalığını, Rahip 
Anthony’nin nihnergotismi, Rahip Roch’un 
bubonic plague hastalığını iyileştirdiği yazılmıştır. 

İllüstrasyonda görülen kapak resminde, rahipler, 
hastalığa karşı koyan insanları hastalıklardan 
koruyan iki kardeş olarak tanımlanmaktaydı. 
Bir hastalıklı bacağı iyileştirdikleri gösterilmekte 
ve hatta bugün bile bu illüstrasyonun Royal 
Society of Medicine Birliği’nin amblemi olarak 
kullanıldığı bilinmektedir. İllüstrasyon sanatçısı 
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SEKTÖR SEKTÖRDEN

Daha Sağlıklı, Daha 
İyi Bir Yaşam

üm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de sağlığı ve yaşam kalitesini 
arttırmak için çalıştıklarını söyleyen 

MSD Türkiye Genel Müdürü Hatice Kurtar 
Demiray, bu doğrultuda, hastalıkları tedavi 
etmeye ve önlemeye yönelik yeni yöntemler 
geliştirdiklerini, bu sayede ihtiyacı olan 
insanlara yardım ettiklerini belirtiyor. 

DENGE: MSD’nin kuruluşunu anlatır mısınız?
HATİCE KURTAR DEMİRAY: İnsanların sağlığını 
ve yaşam kalitesini iyileştirmek için yenilikçi ürün 
ve hizmet sunumu misyonuyla çalışan MSD’nin 
uzun ve zengin bir geçmişi vardır. Öyle ki bu 
geçmiş, 1654 yılında, Almanya’nın Darmstadt 
kentinde kurulan Angel Eczanesi’ne kadar 
uzanmaktadır.

1668 yılında, Angel Eczanesi Jacom Friedrichk 
Merck tarafından satın alınmıştır. Bu satın alma 
ile birlikte Merck ailesinin ilaç sektöründeki uzun 
yıllar devam edecek çalışmalarının temelleri 
atılmıştır. 

İlk olarak eczacılık alanında E. Merck adıyla 
faaliyet gösteren şirket, 1827 yılında Heinrich 
Emmanuel Merck önderliğinde üretim 
faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ile birlikte ilaç 
ürünleri geliştirip satmaya başlamıştır. 

1854 yılında Berlin’de ilk üretim tesisini 
kurduktan sonra, 1891 yılında Merck & Co. 
olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet 
göstermeye başlamıştır ve bugün reçeteli 
ilaçlar, aşılar, biyolojik ürünler ve hayvan sağlığı 
ürünlerini içeren geniş bir portföye sahiptir. 

D.: B1 vitamininin keşfinden ilk kızamık 
aşısına, MSD’yi bugünlere ulaştıran önemli 
kilometre taşları, ilkler nelerdir?
H.K.D.: 1936 yılında Merck kimyagerlerinin 
B1 vitamininin ilk sentezini geliştirmeleri ile yeni 
tedavi seçeneklerini tıbbın hizmetine sunan 
MSD, bu tarihten itibaren insan ve hayvan 
sağlığını iyileştirmek için pek çok ürünün 
geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Penisilin, kortizon, streptomisin, vitamin B1, 
kızamık aşısı, diyabet tedavisinde kullanılan 
sitagliptin, yüksek kolesterol tedavisinde 
kullanılan statin, soğuk algınlığı ve anti-asit 
ürünleri ile hayvan sağlığı için geliştirilen aşı ve 
antibiyotik ürünler, bunlardan sadece bazılarıdır. 

Rekombinant DNA aşı teknolojisi ve insan 
geni sıralaması da araştırmacılarımızın insanlık 
tarihine kazandırdıkları inovasyonlar arasında 
yer almaktadır. Bütün bu çığır açan ürün ve 
süreçler, MSD’yi dünyanın en büyük ilaç 
şirketleri arasına taşımıştır. 

Temel bazı ürünlerimiz bazında kilometre 
taşlarımızı sırasıyla şöyle özetleyebiliriz: 
- 1944 yılında streptomisin ve kortizon 
sentezinin bulunması. 

MSD Türkiye 
Genel Müdürü 

Hatice Kurtar 
Demiray

T



/ 27

- 1949 yılında geliştirilen B12 vitamininin tedavi 
seçenekleri arasına alınması. 
- 1949’da hayvan sağlığı alanında geliştirilen ve 
kümes hayvanlarının kanlı ishale yakalanmalarını 
önleyen S.Q.nun (Sulfakuinoksalin) piyasaya 
sürülmesi. 
- 1963 yılında ilk kızamık aşısının geliştirilmesi. 
- 1967 yılında kabakulak aşısının geliştirilmesi. 
- 1954 yılında kas hastalıklarının tedavisinde 
kullanılan Cogentin (Benztropin Mesilat) isimli 
ilacın geliştirilmesi. 
- 1963 yılında kızamık virüsü aşısının 
geliştirilmesi. 
- 1969 yılında Meruvax II isimli kızamıkçık virüsü 
aşısının geliştirilmesi. 
- 1971 yılında MMR II isimli kızamık, kabakulak 
ve kızamıkçık aşısının geliştirilmesi.
- 1971 yılında kanatlı hayvan hastalığı Marek’in 
tedavisinde kullanılan Deptavac-hvt aşısının 
geliştirilmesi. 
- 1974 yılında geniş spektrumlu antibiyotiğin ilk 
analiz edilebilir örneğinin geliştirilmesi. 
- 1975 yılında Parkinson hastalığı semptomlarının 
tedavisinde kullanılan Sinemed (Karbidopa ve 
Levodopa) isimli ilacın geliştirilmesi. 
- 1978 yılında pnömokok kökenli aşı polivalenti 
olan Pneumovax isimli aşının geliştirilmesi.
- 1991 yılında kolesterol dengeleyici Zocor 
(Simvastatin) ilacının geliştirilmesi. 
- 1995 yılında osteoporoz tedavisinde kullanılan 
Fosamax (Alendronat Sodyum) isimli ilacın 
geliştirilmesi. 
- 1995 yılında HIV tedavisinde kullanılan Crixivan 
(Indinavir Sülfat) isimli ilacın geliştirilmesi. 
- 2006 yılında kan şekeri seviyesini kontrol 
altına almaya yardımcı olan Januvia (Stagliptin) 
isimli ilacın geliştirilmesi.
- 2006 yılında rahim ağzı kanseri konusunda 
önleyici tedavi olanağı sağlayan Gardasil isimli 
ilacın geliştirilmesi. 
- 2012 yılında kronik Hepatit C hastalarının 
tedavisinde kullanılan Victrelis isimli ilacın 
geliştirilmesi. 
- 2014 yılında bağışıklık sistemini engelleyen 
PD1 molekülünü bloke ederek kanserle 
savaşan Keytruda (Pemrbolizumab) isimli ilacın 
geliştirilmesi.

D.: MSD Türkiye’nin tarihçesi hakkında bilgi 
verir misiniz?
H.K.D.: 1993 yılından beri faaliyet gösteren 
MSD Türkiye, reçeteli ilaçlar, aşılar, biyolojik 
tedaviler, tüketici ve hayvan sağlığı ürünleri 
vasıtasıyla, sağlık sektörüne yenilikçi çözümler 
sunmak amacı doğrultusunda hizmet 
vermektedir. 

600’e yakın çalışanı bulunan MSD Türkiye, 
klinik araştırma, pazarlama, lisanslı üretim 
ve tıbbi eğitim gibi alanlarda çeşitli faaliyetler 
yürütmektedir. MSD 2012 yılında, Türkiye’de 
bir bölgesel klinik çalışma yönetim merkezi 
kurmuştur. Ayrıca, geniş kapsamlı politikalar, 
programlar ve ortaklıklar aracılığıyla, sağlık 
hizmetlerine erişimi arttırmak konusunda kararlı 
çalışmalar yürütmektedir. 

D.: Çalışmalarınıza yön veren 5 temel 
değerinizden bahseder misiniz? 
H.K.D.: MSD Türkiye’nin temel değerleri, “insan 
yaşamını iyileştirmek”, “etik ve dürüstlük”, 
“yenilikçilik”, “sağlığa ve sağlık hizmetlerine 
erişim hakkı”, “çeşitlilik ve takım çalışması” ana 
başlıklarında özetlenebilir.
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İlişkide olduğumuz tüm paydaşlarımızla 
diyaloğumuzu da bu doğrultuda dürüstlük, 
etik anlayış ve şeffaflık ilkeleri temelinde 
sürdürüyoruz. Stratejik itibar yönetimi anlayışımız 
ve değerlerimiz rehberliğinde, çalışanlarımızdan 
karar vericilere, tıp dünyasından fikir liderlerine 
uzanan geniş bir yelpazede karşılıklı güven ve 
açıklığa dayalı ilişkiler kuruyor, farklı projeler 
geliştiriyoruz. 

D.: Hangi tedavi alanlarına yönelik ürünleri 
hastaların kullanımına sunuyorsunuz?
H.K.D.: Alerji, aşılar, dermatoloji, diyabet, 
osteoporoz, enfeksiyon hastalıkları, hepatoloji, 
immünoloji, hipertansiyon, solunum yolu 
hastalıkları, merkezi sinir sistemi (anestezi, 
nöroloji, psikiyatri), kadın sağlığı (fertilite ve 
jinekoloji), onkoloji ve hayvan sağlığı ürünleri 
dahil, geniş bir yelpazede güçlü ürünleri 
kullanıma sunuyoruz. 

D.: MSD’nin Türkiye’de üretim tesisi var mı? 
Yoksa gelecekte böyle bir tesis kurma projesi 
söz konusu mu?
H.K.D.: MSD’nin Türkiye’de bir üretim tesisi 
bulunmuyor, ancak yerel ilaç şirketleri ile işbirliği 
yapıyoruz.

D.: İnsan kaynakları politikanızı ve çalışan 
profilinizi anlatır mısınız?
H.K.D.: MSD’nin yetenek yönetimi konusundaki 
felsefesi tüm dünyada oldukça net: Bu 
felsefede insan kaynakları ekibi “yönetim 
modelleri” oluşturur ve yöneticilerin bu modelleri 
etkin kullanması için gerekli organizasyonları 
yapar. Süreç yönetimi şirketin yöneticilerinin 
elinde, profesyonel gelişim ise çalışanın kendi 
elindedir. Profesyonel gelişimi çalışan sahiplenir, 
yönetici destekler, şirket de bu sürecin etkin 
yönetilmesini sağlar. 

MSD’de tüm insan kaynakları süreçleri 
bunu yansıtacak şekilde kurgulanmıştır. Bu 
konu ile ilgili şirket içinden bir örnek vermek 
istiyorum. MSD olarak yürüttüğümüz çok 
prestijli bir programımız var, adı; “Ready To 
Lead”. Geleceğin yöneticilerini yetiştirmek 
amacıyla başlattığımız bir program “Ready To 
Lead”. Satış ve pazarlama olarak iki kısımdan 
oluşan programda katılımcılar bu iki alandan 
birinde yeni bir kariyer fırsatı yakalayabiliyorlar. 
Program boyunca satış ve pazarlama alanlarına 
yönelik eğitimler alıyorlar. Bir yıl süren bir eğitim 
programı olan “Ready To Lead”e yaklaşık 600 
çalışanımız içerisinden, maksimum 20 kişi 
katılabiliyor.

D.: MSD’nin Türkiye ve dünya ilaç 
sektöründeki konumu nedir?
H.K.D.: ABD’nin iki önemli ilaç firması olan 
Merck ve Schering Plough’un 2010 yılında 
birleşmesiyle dünyanın en büyük ilk beş ilaç 
şirketinden biri haline gelen MSD’nin global 
cirosu 44 milyar dolar düzeyinde. Türkiye’de ise 
şirketimiz ilaç pazarından aldığı yüzde 4 pay ile 
dokuzuncu sırada yer alıyor.

D.: Sizi diğer ilaç firmalarından ayıran temel 
özellikler neler?
H.K.D.: MSD, 73 bin çalışanıyla, dünyada 
sağlık ve refahı geliştirmeye kararlı, araştırma 
ve geliştirmeye büyük önem veren, yenilikçi bir 
sağlık lideri. Dünyada milyonlarca canlıyı 
etkileyen hastalıklarla savaşta, daha önce 
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karşılanmamış ihtiyaçları karşılayan; yenilikçi 
ilaçlar, aşılar, biyolojik tedaviler ve hayvan 
sağlığı ürünleri ile fark yaratan bir şirket olarak 
diğerlerinden ayrıldığımızı düşünüyorum. 

D.: MSD’nin AR-GE portföyünden, 
faaliyetlerinden ve yaklaşımından bahseder 
misiniz?
H.K.D.: MSD global olarak AR-GE faaliyetlerini 
onkoloji, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve 
endokrinoloji, nöroloji, solunum ve immünoloji, 
enfeksiyon hastalıkları gibi ana terapi alanları 
da dahil olmak üzere pek çok farklı terapi 
alanında sürdürüyor. Her yıl ciromuzun yaklaşık 
olarak %16’sını AR-GE faaliyetleri için ayırıyoruz. 
MSD Araştırma Laboratuvarları’nda; alanında 
deneyimli bilim insanlarının liderliğinde pek çok 

başarılı ve tutkulu araştırmacı, ileri teknolojileri 
kullanarak yeni moleküllerin ve yöntemlerin 
geliştirilmesi için çalışıyor.

D.: MSD Türkiye Klinik Araştırmalar 
Operasyonu hakkında bilgi verir misiniz?
H.K.D.: Daha önce belirttiğim gibi ülkemiz, 
Ortadoğu bölgesinde ve Mısır’da MSD 
tarafından yürütülen tüm klinik araştırmaların 
koordinasyonu ve yönetimi için de bir merkez 
olarak seçildi.

MSD Türkiye, Ortadoğu ve Mısır Klinik 
Araştırmalar Bölümü, MSD AR-GE Bölümü’nün 
ülkemizdeki temsilcisidir. Klinik Araştırmalar 
Bölümü’müz ülkemizde 19 farklı ilde, farklı 
üniversite hastaneleri ile Kamu Hastaneleri 
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Kurumu’na bağlı eğitim ve araştırma 
hastanelerinde klinik çalışmalar yürütmektedir. 
Bu klinik çalışmalar, onkoloji, kardiyovasküler 
hastalıklar, diyabet, immünoloji ve enfeksiyon 
hastalıkları terapi alanları da dahil; yeni 
jenerasyon HCV programı, 9-valanlı HPV aşısı, 
Alzheimer için BACE inhibitörü ve onkolojide 
Anti-PD1 immünoterapi programı olmak 
üzere global AR-GE portföyünü kucaklayacak 
şekilde farklı terapi alanlarında yürütülmektedir. 
Ülkemizdeki bu araştırmalar için ayırdığımız 
kaynak yaklaşık 9 milyon dolar düzeyindedir.
Türkiye’nin yenilikçi ilaç sektöründeki rekabet 
gücünü arttırmak adına attığı adımların somut 
bir göstergesi olarak, biz de yeni bölgesel 
klinik araştırma yönetim merkezimizi ülkemizde 
hizmete sokmuş olmaktan gurur duyuyoruz. 

D.: AR-GE alanında işbirlikleriniz var mı?
H.K.D.: MSD’nin, global olarak, farklı terapi 
alanlarında çeşitli enstitüler, sağlık kuruluşları ve 
sektörel AR-GE işbirlikleri bulunmaktadır. 

D.: Türk ilaç sektörü hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
H.K.D.: Türk ilaç sektörü, dünya piyasasına 
paralel ve sağlıkta dönüşüm projesi 

kapsamında 2005 senesinden bu yana bir 
değişim sürecinde. Dünya ile birlikte Türkiye’de 
de büyüme trendinde olan ilaç sektörü, 
regülasyonlarla birlikte zorluklar yaşıyor. Ancak 
bir o kadar da yeni fırsatlar yaratıyor. 

Türk ilaç sektörü, istikrarlı büyüme rakamları 
ile hem yurt içinden hem yurt dışından sektör 
oyuncuları için cazibesini koruyor. Artan 
ve yaşlanan nüfus, gelişen sağlık sektörü, 
gelişmeye devam eden ekonomi, güçlü 
altyapı ve yerel üretim kapasitesinin yanı sıra 
nitelikli iş gücüne sahip olan ülkemiz, gerek 
yerli gerekse global oyunculara çeşitli fırsatlar 
sunuyor. Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına girişi 
kolaylaştıran coğrafi konumu ile de ülkemiz bu 
fırsatları doğru kullanan şirketlerle birlikte, ilaç 
sektöründe bölgesel oyuncu olma potansiyeline 
sahip. 

D.: Sizce Türkiye’de ve dünyada ilaç 
sektörünü nasıl bir gelecek bekliyor?
H.K.D.: Ortalama yaşam süresinin artışına 
bağlı olarak büyüme gösteren ilaç sektörünün 
geleceği her zaman parlaktır. Çünkü insan 
yaşamı devam ettikçe artan ve yaşlanan nüfusla 
beraber ilaç stratejik öneme sahip olacaktır. 
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Doğru ve istikrarlı politikaların oluşturulmasının 
yanı sıra firmaların da doğru stratejiler ile hareket 
etmesi halinde Türkiye, ilaç üretim ve ihracat 
potansiyelini arttırarak bölgesel bir merkez 
olmaya aday önemli ülkelerdendir.

D.: Günümüzde sektörde sıkça gördüğümüz 
şirket birleşmeleri hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
H.K.D.: Var olan ürün portföyünün geliştirilmesi 
ve güçlendirilmesi adına şirket birleşmelerinin 
önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle 
AR-GE maliyetleri ve ruhsatlandırma 
çalışmalarının maliyeti arttıkça birleşmeler 
daha sık yaşanacaktır.

Birleşme ve satın alma faaliyetlerine ek olarak, 
birçok stratejik ortaklık ve sıfırdan yatırım da 
gerçekleşiyor. Nitekim biz de MSD Türkiye 
olarak çeşitli firmalarla stratejik işbirlikleri 
yapıyoruz. 2013 yılında Abdi İbrahim ve Bilim 
İlaç ile gerçekleştirdiğimiz projeleri örnek olarak 
verebiliriz.

MSD olarak Türkiye’de var olan ürün 
portföyümüzü geliştirmek ve güçlendirmek 
adına bu tarz işbirliklerini çok önemsiyoruz. 

Bu çalışmalar, hastaların ürüne erişimi 
konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor ki Türk 
halkının sağlığa kolay erişimi için her zaman, her 
türlü hizmeti vermeye hazırız.

D.: MSD’nin sosyal sorumluluk anlayışından 
ve Türkiye’de yürüttüğü sosyal sorumluluk 
projelerinden bahseder misiniz?
H.K.D.: Global şirketimiz Merck/MSD, “önce 
insan” ilkesini benimsemiş ve 150 yılı aşan 
tarihi boyunca, insan merkezli yaklaşımı 
doğrultusunda sadece faaliyetlerinin sürekliliğini 
değil aynı zamanda dünyamızın sağlığını da 
korumak için son derece önemli sosyal, 
çevresel ve ekonomik sorunlara çözüm 
sunmanın sorumluluğunu hissederek çalışmıştır. 

Bu çerçevede, kurumsal sosyal sorumluluk 
her zaman iş stratejimizin ve faaliyetlerimizin 
temel ve kurucu unsurlarından biri oldu. MSD 
Türkiye olarak kurumsal sosyal sorumluluk 
alanındaki faaliyetlerimizi biz de bu bakış 
açısıyla şekillendiriyor, MSD Gönüllüleri olarak 
isimlendirdiğimiz, çalışanlarımızdan oluşan 
bir komitenin liderliğinde gerçekleştiriyoruz. 
Yüksek etik standartlar da, kurumsal sosyal 
sorumluluk çalışmalarımızın bir diğer önemli 
odağıdır. Tüm çalışanlarımızın benimsemek ve 

uygulamak zorunda olduğu etik standartlarımız 
ışığında; satış ve pazarlama uygulamalarından 
ürün güvenliğine kadar her alanda, şeffaflığı ve 
sorumluluk duygusunu günlük uygulama ve 
faaliyetlerimize entegre etmek için çalışıyoruz.

D.: Selçuk Ecza hakkındaki düşünceleriniz 
neler?
H.K.D.: Selçuk Ecza, Türkiye’nin önemli 
kuruluşlarından ve sağlık sektörünün yapı 
taşlarından biridir. Dağıtım kanalları, çalışanları 
ve iş ortaklarına sunduğu hızlı ve yenilikçi 
çalışmalar ile sektöre büyük katkı sağlayan 
saygın bir kuruluştur. 

D.: Denge Dergisi’ni nasıl buluyorsunuz?
H.K.D.: Derginizi zevkle okuyorum. Kapağını 
açar açmaz içeriğinin zenginliği göze çarpıyor, 
sektörel yayıncılıkta eczacılar, hekimler ve sağlık 
çalışanları için çok önemli bir marka olduğunuzu 
düşünüyorum. Yeni sayılarını dört gözle bekliyor, 
her şeyiyle çok beğeniyorum.
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Röportajımızı gerçekleştirdikten 
kısa süre sonra kaybettiğimiz 
Prof. Dr. Mustafa Aslıer’i 
saygıyla anıyoruz.



/ 33

Görsel Türkülerin 
Ozanı 
 

ünyaca ünlü sanatçımız Prof. Dr. 
Mustafa Aslıer, özgün baskı alanında 
bir mihenk taşı olarak kabul ediliyor. 

Prof. Dr. Mustafa Aslıer yüzyıllar öncesine 
dayanan teknikleri analiz edip, kendine has 
yorumuyla eserlerine yansıtıyor. 

DENGE: Resme olan ilginiz nasıl başladı?
MUSTAFA ASLIER: Resim yapma yoluna 1994 
yılında girdim. Balıkesir Necatibey İlk Öğretmen 
Okulu’nda ikinci sınıfa geçtiğim 1943-1944 
öğretim yılı sonunda, matematik öğretmenimiz 
Kemal Denker’e, Yüksek Öğretmen Okulu’nun 
hangi fen dalına hazırlanmam gerektiğini 
sordum. 

Fen derslerinde çok başarılıydım. Birinci 
sınıfın sonuna kadar, ikinci ve üçüncü sınıf 
kitaplarındaki denklemleri çözmüştüm. Kemal 
Bey, “Resim öğretmeni Sırrı Özbay öğretmen 
odasında senin çok yetenekli olduğundan 
bahsediyor. Herhalde resim yapmayı çok 
seviyorsun. Hayat boyu sevdiğin işi yapmak 
istiyorsan, resim-iş yolunu seçmelisin” dedi. O 
günlerde resim yapma yoluna girdim sayılır. 
Öğretmen Okulu’nu bitirinceye kadar, yüzlerce 
çizgi ve suluboya resim yaptım. Öğretmenlerim 
Sırrı Özbay ve Mahir Gürsel, okul müdürü 
Faik Binal’ın yardımlarıyla Balıkesir Halkevi’nde 
grafik ve suluboya resimlerimle sergiler açmamı 
sağladılar. Öğrenciliğin yanı sıra resim yapmayı 
da severek izleyeceğim bir yol olarak seçmiş 
oldum. 

İlk Öğretmen Okulu’nu bitirdiğimde Hakkâri 
Çolemerik merkezinde öğretmen olmayı 
istemiştim. Bir yandan da Gazi Eğitim Enstitüsü 
Resim-İş Bölümü’ne yükseköğrenime devam 
etmek için başvurmuştum. Giriş yetenek 
sınavlarına girebilmek için daha önce yaptığımız 
resimlerimizden oluşan, 10-15 resim içeren bir 
dosya istiyorlardı. Sınava çağrıldım, başardım, 
yatılı öğrenci olarak alındım. Çolemerik’e, 
yükseköğrenime başladığım için gidemedim. 

D.: Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş 
Bölümü’nde nasıl bir eğitim aldınız?
M.A.: Resim-İş Bölümü’ne girmekle seçtiğim 
yolda, ressam olmada çıraklık dönemim 
başlamış oldu. Gerçek ressam ve grafikerlerden 

oluşan ustalarımızla birlikteydim. Malik Aksel, 
Refik Epikman, Şinasi Barutçu gibi işinin ustası 
isimlere çıraklık ettim. Türkiye’de resim dalında, 
Avrupa ayarında akademik bir eğitim almış 
sayılırım. Okulda canlı modelden, doğadan ve 
hayalden resim gibi çalışma konularında yüzler 
ve binlerle anlatılacak sayıda resim yaparak 
yeteneklerimin gelişmesini sürdürdüm. 

Dünyanın büyük sanatçılarından baş ustaların 
eserlerini tanıdım. Daumier gibi çabuk ve keskin, 
Rembrandt gibi dengeli ve derinlikli, Goya 
gibi insanı vurgulu anlatan resimler yapmak 
istiyordum. Olanakları deniyordum. Taş baskı 
yapma olanağı bulamayınca monotipi tekniğiyle 
Daumier gibi hızlı çizimler denedim. Birinci 
sınıftan sonraki yaz tatili günlerinde yaptığım 
monotipilerim, Türkiye’nin ilk grafik dersini yapan 
Şinasi Barutçu tarafından çok beğenildi. Üç 
resmimin ertesi yıl Ankara Halkevleri Genel 
Merkezi’nde açılan Genç Sanatçılar Sergisi’nde 
yer almasını sağladı. İşte bu üç monotipi 
eserimle ressamlıkta kamuya açılma dönemim 
başladı. 

D.: Bahsettiğiniz üç eserinizi almak isteyen 
oldu mu?
M.A.: Ocak Başı, Sokak Macuncusu, Köy 
Meydanı isimli bu eserlerimi, o zamanın Sovyet 
Rusya’sının Ankara Kültür Ataşesi satın almak 
istemiş. Beni Halkevleri Genel Merkezi’ne 
çağırdılar. “Yabancıya satamazsın bu resimlerini, 
milli servet bunlar” dediler. O gün bugündür 
sakladım, korudum onları. 

D
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D.: Bu dönemde başka ne tür resimler 
yaptınız?
M.A.: Daumier’in taş basmalarını anımsatan 
resimlerimin yanı sıra, Rembrandt ve Goya gibi 
ışık ve gölgeye ağırlık veren resimler de yaptım. 
Metalden kalıp yapma olanağı bulamadığım için 
linol ve tahtadan kalıp oyarak çalıştım. Böylece 
girdiğim yolda özgün baskı resim tekniklerini 
deneme araştırmalarım yoğunlaşmaya başladı. 
Enstitüyü bitirdiğim 1949 yılı içinde ilk taş 
basma, yani litografilerimi yapma olanağına 
kavuştum. 

D.: Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirdikten sonra 
yola nasıl devam ettiniz?
M.A.: Okul bitince beni, Gazi Eğitim 
Enstitüsü’nün bahçesindeki bir binada açılan 
Matbaa Meslek Lisesi’ne, Grafik Resim 
Öğretmeni olarak atadılar. Okulun atölyelerinde, 
piyasada yetişmiş yaşlıca bir taş baskı ustası 
çalışıyordu. Meslek sırlarını saklayan bu 
ustayı günlerce izledim. Kendisi de amatörce 

resim yapıyordu. Bir gün beni denemek için 
temizlenmiş bir taşa, lito kalemi ile hemen işlik 
tezgâhının üstünde bir resim yapmamı istedi. 

Resim-İş Bölümü yıllarında, okul dışında, 
Ankara’nın halk pazarında, parklarda, bekleme 
salonlarında o kadar çok resim yaptım ki, 
yüzlerce, binlerce. Eugène Delacroix’nın 
dediği gibi, binanın dördüncü katından düşen 
bir adamı, algılayıp çizebilecek kadar. Rasim 
Arseven Usta’nın isteği üzerine, belki yarım 
saatte, oturan hamallardan oluşan bir grubu, 
ayakta taşa çizdim. Rasim Usta çizdiklerimi 
görünce, “Sen bu işi öğrenebilecek birisin” dedi. 
Bana bütün meslek sırlarını öğretti. Yıllar sonra, 
ölüm döşeğinde, bütün notlarını, boya ve ecza 
formüllerini bana bağışladı. Bana özgün baskı 
resim tekniklerini öğrenme yolunu açan Şinasi 
Barutçu ve Rasim Arseven’i sevgi ve saygı ile 
tekrar anıyorum. 

Matbaa Meslek Lisesi 1950 yılı sonlarında 
Sultanahmet’e, şimdiki Marmara Üniversitesi 
Cumhuriyet Özgün Baskı Resim Müzesi’nin 
ardındaki tarihi binalara taşındı. Grafik derslerini 
ben yapıyordum. 100 lira civarında aylık 
alıyordum, geçim zordu. Lisede basılan 
kitapların resimlerini, kapaklarını yapıyordum. 
Çalışmalarımdan etkilenen, haftada üç çocuk 
dergisi yayınlayan bir yayınevi dergilerin resim 
işlerini üstlenmemi önerdi. Kabul ettim ve yeni 
bir resim yapma dünyasına daldım. 

D.: Dergi çalışmalarınız nasıl devam etti?
M.A.: Almanya’ya uzmanlık eğitimine 
gönderilinceye kadar, Cağaloğlu’nda, geceleri 
ve tatil günlerinde tam bir resim yapma ırgatı 
gibi çalıştım. Her hafta, yüksek tirajlı üç çocuk 
dergisinin ön-arka kapak ve iç sayfalarının 
bütün resimlerini yetiştirmek zorundaydım. Bu 
arada çocuklar için üç macera öyküsü yazdım 
ve resimli dizi durumunda ürettim. Hititler 
Döneminde bir heykeltıraş olan kahramanımın 
maceralarını, resimli dizi roman şeklinde Ulus 
Gazetesi’nin çocuk sayfasında yayınladılar. 

Çelik çizgi ucunun kâğıtta hızlı kaymaması 
sebebiyle çizgi resimlerimi ince samur fırça ile 
çizdiğimi anımsıyorum. Binlerce resim çizdim 
bu alanda, pek çok ilkokul öğretmeni ve çocuk 
hayranım oldu. İki buçuk yıl Cağaloğlu yayın 
piyasasında tam bir emekçi gibi çalışmak, 
aralarında yaşadığım insanları daha yakından 
tanıyıp anlatmama yardımcı oldu. Gördüğümü 
çabuk algılayıp, hayalden çizerek görüntüye 
dönüştürme yeteneğimi geliştirdi. 
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D.: Sonrasında Almanya’ya gidişiniz nasıl 
gerçekleşti?
M.A.: Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş 
Bölümü’nün 1932’de Konya’da açılmasında 
görev alan İsmail Hakkı Tonguç, ortaöğretim için 
resim-iş öğretmeni yetiştirmeyi amaçlıyordu. 
İkinci amacı Türkiye el sanatları ve gelişecek 
endüstri üretimi için tasarımcı yetiştirmekti. Bu 
amaçları doğrultusunda 1953 yılında, uzmanlık 
eğitimi yaptırmak için yurt dışına öğrenci 
gönderme önerisi yaptılar. Bu amaçla yapılan 
seçme sınavını Grafik Dalı’nda ben kazandım ve 
Almanya’ya gönderildim. 

D.: Almanya’da ne gibi çalışmalar yaptınız?
M.A.: II. Dünya Savaşı’ndan sonra, kişisel 
özgün anlatıma ağırlık veren bir sanat eğitimi 
ön plana çıkmıştı. Bu alana açık olanakların 
tekniklerini, yaratıcı eğitimin yöntemlerini, özgün 
görsel anlatım dilinin ayraçlarını araştıracaktım. 
Baskı sanatları merkezli kurumları seçtim. Münih 
Üniversitesi’nde bir yıl boyunca, yoğun Almanca 
öğrenimine paralel olarak Münih Grafik Sanatlar 
Akademisi tipografi çalışmalarına katıldım. Ertesi 
yıl, donanımları daha yeni ve uzmanlık dalı daha 
çok olan bir kurum olduğu için Stuttgart Grafik 
Sanatlar Yüksekokulu’na geçtim. 

Bu kurumdaki öğrenimimi, 1958 yılı başında 
tamamladım ve diploma aldım. Bitirme tezimin 
konusu grafik öğrencilerini seçmede psikolojik 
uygunluk testleri araştırmalarıyla ilgiliydi. 
Öğrenim sırasında, tipografi profesörümüz 
Walter Stähle ile beraber gerçekleştirdiğimiz 
sanat basımı Karakolda isimli kitap Alman sanat 
çevrelerinde ilgi gördü. Numaralı özgün el 
baskısı olarak 150 adet ürettik. Yarısını Alman 
Kitapseverler Derneği üyeleri toptan satın 
aldı. Prof. Walter Stähle ve onun hocasından 
devraldığı Tipografi Sanat İşliği ile ilişkim 2000 
yılına kadar sürdü. 

D.: Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun 
kuruluşuna nasıl dahil oldunuz?
M.A.: 1955 yılında Başbakanlığa, el sanatları 
ve endüstri üretimi alanlarına yaratıcı eleman 
yetiştirmek için bir okul kurma önerisinde 
bulundular. Bir Alman danışmanla sözleşme 
yapılmasını sağladılar. Diğer tasarım dallarında 
da benim gibi elemanlar gönderilmişti. Tatbiki 
Güzel Sanatlar Yüksek Okulu adı verilen bu 
kurum, 1957-1958 yıllarında İstanbul’da açıldı. 
Yedi Alman, yedi Türk öğretim elemanından 
oluşan çekirdek kadroya 1958 yılında katıldım. 
Kurumun 50. kuruluş yılını 2007’de kutlamıştık. 
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1983 yılında Marmara Üniversitesi’ne Güzel 
Sanatlar Fakültesi olarak bağlanan bu kurumun 
geçmişi, 2007 yılında benim danışmanlığımda 
hazırlanan bir teze konu oldu. Bircan Ak’ın bu 
eseri, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi tarafından kitap olarak yayınlandı. 

D.: Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda 
göreve başladıktan sonra neler yaptınız?
M.A.: Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndaki 
görevime başladığım 1958 yılı içinde, özgün 

baskı resim işliğini kurmaya başladım. 
Hurdacılardan aldığım preslerle taş baskı, 
linol ve tahta kalıpla yüksek baskı, çinko ve 
bakır kalıplarla çukur baskı ve kendi yaptığımız 
çerçevelerle serigrafi baskılar yapmaya başladık. 
1961 yılına kadar Almanya’dan aldığımız, 
Türkiye’de yaptırdığımız büyük boy preslerle 
işliğimizi donattık. 

Takip eden yıllarda Alman Baden Würtenberg 
eyalet hükümetinin armağanı olan en yeni 
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eden yıllarda çeşitli nedenlerle yok oldular. 20 
yapıttan, biri ağır yaralı olmak suretiyle sadece 3 
tanesi hala ayakta. Halkımıza sunduğumuz bu 
heykellerin yıllar geçtikçe yok olması beni çok 
üzdü.

Kutlamalara ikinci katkım ise şöyle oldu. Dışişleri 
Bakanlığı Kültür Dairesi benden Türkiye adına 
bir sergi düzenlememi istedi; Türkiye Gravür 
Sanatı Karma Sergisi. O tarihte özgün baskı 
resimlerin hepsi gravür diye anılıyordu. Sergiyi 
bütün açıklık ve duyurma kurallarını işleterek 
hazırladım. 28 sanatçımızdan 116 resim seçtim. 
İlk deneme sergisini Ankara’da açarken eser ve 
sanatçı isimleriyle bir kitapçık bastırdım. 

O arada gravür sözcüğünün yetersizliğini 
gidermek için yüksek, çukur, düz, eleme 
teknikleriyle yapılanların hepsini karşılayacak 
şekilde “özgün baskı resim” sözcüklerini 
kullandım. Bu sözcüklerin beraberliğinin 38 yıl 
sonra benimsendiğine tanık oldum. Heykellerin 
başına gelenler, sergimizin başına gelmemişti. 
Yurt dışında özgün yapıtlarımızı öven eleştiriler 
aldık ve sergi pek çok dış ülkede açıldı. 

D.: İlk serginizi ne zaman açtınız?
M.A.: Öğrenciliğimde Almanya’da yaptığım 
özgün baskı resimlerim ve suluboya 
çalışmalarımla 1958 yılında, Stuttgart Senatore 
Galerisi’nde sanat yaşamımın ilk sergisini açtım. 

donanımlarla serigrafi işliğini genişlettik. 
Öğrenciler ve genç sanatçılara öncü olacak 
doğrultuda daha çok özgün baskı resimler 
yapıyordum. Adım özgün baskı resimle anılmaya 
başladı. 1936’da kurulup, 1948 Akademi 
yangınında kullanılamaz duruma düşen, ilk 
özgün baskı resim işliğinin Türkiye’deki yerini 
bizim işliğimiz almıştı. Bugün ülkemizde özgün 
baskı resim işliği bulunan birçok kurum ve 
kendi işliğine sahip birçok sanatçı varsa, bunda 
bizlerin katkısının izleri görülebilir. 

D.: Cumhuriyet’in 50. Kuruluş Yılı kutlamalarına 
katkılarınız nelerdi?
M.A.: Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun 
müdürü olarak, 1972 yılında İstanbul Valiliği’nde 
toplanan kutlama kurulunun üyesiydim. Güzel 
Sanatlar Alt Kurulu Başkanı olarak İstanbul’un 
halka açık park ve caddelerine, Türk heykel 
sanatçılarının 50 sanat yapıtının dikilmesini; 
takip eden on yıl içinde bunlara her yıl on yapıt 
eklenmesini önerdim. Böylece 1983 yılında 
halka sunulan heykel sayısı 120’yi bulacaktı. 
Ankara’da, bir devlet bakanı başkanlığında 
toplanan Merkez Kurulu da öneriyi kabul etti. 

Kurul önerimizin uygulanması için 20 yapıta 
yetecek kadar ödenek ayırabildiğinden 1973 
yılı Cumhuriyet Bayramı’ndan önce 20 yapıtı 
tamamlayabildik. Heykellerin bir kısmı ilk 
haftalarda hırsızlarca çalınmaya başlandı. Takip 
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D.: Diğer yurt dışı sergileriniz arasında öne 
çıkanlar hangileri?
M.A.: Uluslararası karma özgün baskı resim 
sergilerine en az 21 kez çağrılı olarak veya 
Türkiye adına katıldım. İran’ın üç, Pakistan’ın 
dört büyük kentinde Türkiye’nin sanat elçisi ve 
bu ülkelerin konuğu olarak kişisel sergiler açtım. 
Almanya Kuzey Ren Vestafalya Eyaleti’nde 
Müster Kenti, Metropol Belediyesi’nin davetlisi 
olarak sergiler açtım. 1962 Paris Genç 
Sanatçılar Bienali’ne, Sao Paulo, Tokyo, Yeni 
Delhi bienal sergilerine Türkiye adına katıldım. 

Yurt içinde de en az 40 kişisel sergi açtım. 
30’dan sonra sayısını tutmadım. Devletimizin 
yurt içinde ve dışında açtığı karma sergilere 
en az 60 kez katılmışımdır. İstanbul, Ankara ve 
İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzeleri’nde; 
New York Üniversitesi, Varşova, Bükreş, Üsküp, 
Leverkusen, Mannheim, Nordstadt müzelerinde 
resimlerim var. Yurt dışında katıldığım ve açtığım 
kişisel sergilerde resimlerimin hemen hepsi 
satıldı. Türkiye’de de durum böyle. 

D.: Resme başladığınızdan bu yana hep insan 
konusunu işliyorsunuz, neden?
M.A.: Evet, resim yapmaya başladığımdan 
beri hep yakın çevremdeki kendi insanlarımı, 
zamandaşım insanları işliyorum. Salt biçimler, 
salt renkler gibi görsel öğelerin anlatım 
olanaklarını araştırırken, kendi, yani özgün 

Bir İtalyan olan Bay Senatore, galerinin sürekli 
izleyicisi genç bir sanatçı olarak beni tanıyordu. 
Paris ve New York’ta galeri ilişkileri vardı. 35 
yapıtımın bulunduğu bu sergimdeki bütün işler 
sergi sonuna kadar satıldı. Ayrıca bu sergimden 
seçilen yapıtlarımla büyük bir Alman yayınevi, 
sanat duvar takvimi bastırmak için 12 yapıtımın 
telif hakkını satın aldı. 1959 yılında 15 bin adet 
basılıp dağıtımı yapıldı. İşte bu olay benim 
Türkiye’de tanınmamın yolunu açtı. Merhum 
Abdi İpekçi, takvimle gerçekleşen olayı 15.000 
Alman’ın Evinde Türk Sanatçısının Eserleri başlığı 
ile haber yaptı. 

D.: New York Üniversitesi’ne bağışlanan 
yapıtlarınızın hikayesi nedir?
M.A.: 1966 yılında İstanbul Devlet Resim ve 
Heykel Müzesi’ne çağrıldım. ABD’nin Minnesota 
kentinden bir vakfın kurucusu olan hanım 
benimle görüşmek istedi. Koleksiyonu için 
Türkiye ve Balkanlardan resim topluyormuş. 
İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi’ndeki 
yapıtlarımı görmüş, beğenmiş. O gün 
koleksiyonumdan altı özgün baskı resmimi aldı. 
Topladığı yapıtlarla vakfında sergi açtı. Davetiye 
ve sergi broşüründe Gurbet isimli bir yapıtımı 
bastı. Vakıf bu özel koleksiyonu, kurucuları 
öldükten sonra, New York Üniversitesi’ne 
bağışlamış. Son yıllarda bu müzeyi gezen eski 
bir öğrencim, bana telefonla bildirdi. Sonra 
vakfın bağışı ile ilgili belgeler de geldi.
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anlatım dilimi ortaya çıkardıkça, doğada 
gördüğüm organik biçim âlemi ile deneyip 
araştırarak geliştirdiğim soyut biçim anlatım 
yolumun bütünleştiğini fark ettim. Bu sonuç 
yapıtlarıma nesnel bir var olma hakkı veriyordu. 
Benim yapıtımda, benim insanlarımla ilgili 
anlatımımla biçimsel dil bütünleşmiş oluyordu. 
Sözle, sazla, insanlarımızı anlatan ozanlarımız 
ve bestecilerimiz gibi, biçim ve renklerle benzer 
bir iş yapabileceğim sonucuna vardım. Yani 
görsel öğelerle, kendi türkümü görsel olarak 
söylemek… Ozanlar nasıl ses ve sözle insanları 
ortak duygu ve düşünce paylaşımları yönünde 
etkiliyorsa, ressam da görsel öğelerle bu sonuca 
varabilir. Öyleyse benim iç dünyam da bu 
etkileme alanında yer alabilir. 

Biçimlerin dağlara kaya resimleri, yapılara 
mekânla bütünleşmiş duvar resimleri, insanların 
mekân değiştirmeleri durumunda heybelerinde 
yeni mekânlarına taşıyabilecekleri kilim ve halılar 
olarak yaşamlarına girebilirler. 

Vardığım yerin ortalama sonucunun ne olduğu 
sorulursa şu yanıtı veriyorum: Zaman yoldaşım 
olan yurdum insanlarının, ortak duygu ve 
düşüncelerinden kaynaklanan türkülerimi çizerek 
geleceğe aktarmaya çalışıyorum. Başka bir 
deyişle, insanlarıma türkülerimi görsel öğelerle 
söylemeyi deniyorum. Benim de izlerimi taşıyan 
görsel türküler…

D.: Bugün geçmişte yaptığınız resimlere 
baktığınızda ne hissediyorsunuz?
M.A.: Yapıtlarıma baktığımda, kendi özgün biçim 
ve renklerimi bulup bütünleştirmeyi ararken her 
resmimin ayrı bir savaşın sonucu olduğunu 
görüyorum. 

Asıl yaşam savaşımı resimlerimi yaparken 
vermişim. En az bin özgün baskı resim, binden 
fazla özgün çizgi resim, bir o kadar da yağlı, 
sulu, akrilik boyalı özgün resimler yaptığımı 
hesaba katarsanız, altmış küsur yılda, üç binden 
fazla savaş geçirmişim. Hepsini kazanmış olmayı 
umuyorum… 

D.: Bir sanatçı olarak size göre çağımızı nasıl 
bir gelecek bekliyor?
M.A.: Çağdaş gelişmenin insanları bilim ve 
aklın düzenlediği bir dünyaya götüreceği 
görüşündeyim. Geleceğin dünyasında, insanın 
yeteneklerinin, verimli çalışması gereken bir 
makineninki gibi, geliştirilip korunacağı, mutlu 
yaşamı için gereken her şeyin yapılacağı 
kanısındayım. 
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Kına (Lawsonia inermis) 
Sadece Bir Boya 
Değildir

arihin çok eski devirlerinden beri 
dünyanın pek çok yerinde tanınan 
ve kullanılan kına (çok bilinen adıyla 

henna) sadece bir boyar madde değil, aynı 
zamanda önemli bir ilaçtır. 

Dünyanın pek çok ülkesinde henna olarak 
bilinen kına (Lawsonia inermis), kınagiller 
(Lythraceae) familyasından çalımsı bir 
bitki ve bu bitkinin yapraklarının kurutulup 
öğütülmesiyle hazırlanan tozdur. Kına 
çalısının vatanı Kuzey-Doğu Afrika olmakla 
beraber, bugün bütün Kuzey Afrika, Hindistan, 
Pakistan ve Seylan gibi ülkelerde yaygın bir 
biçimde yetiştirilmektedir. Kına çalısı 2 metre 
uzunluğundadır, genellikle yerleşim yerleri 
etrafında ve bahçe kenarlarında yetişir veya özel 
olarak yetiştirilir. Yaprakları kısa saplı, sivri uçlu, 
2-3 cm uzunlukta, zeytin yaprağına benzeyen 

YÜZYILLI YÜZYILLIK İLAÇLAR
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yeşil renkli ve kokusuzdur. Bu yapraklar 
kurutulup değirmenlerde çok ince toz haline 
getirilerek boyamalar için ticarete sunulur.

Kına yaprakları çok miktarda renk veren 
madde taşır. Bunlar reçineli bileşikler, tanen ve 
naftakinon türevi boyar maddelerdir ki başlıcası 
“lawsone”dur (2 hidroksi, 1,4 naftokinolin). 
Bu madde proteinlere kolayca bağlanan bir 
kimyasaldır. Ticarette yaprak kına bulunmayıp, 
toz halinde “esmer veya yeşil kına” adıyla saç, 
tırnak ve deri boyası olarak satılır. Yeşil kına 
özel bir boya ile boyandığından saf değildir. 
Kara kına ise kınadan yapılmış olmayıp kısmen 
mayalandırılıp kurutulmuş indigo bitkisinden 
(Çivit bitkisi = Indigofera tinctoria) türetilmekte, 
içerdiği boya ve kimyasallar sebebiyle birçok 
ülkede yasaklanmaktadır.  

Kına bitkisinin özellikle yapraklarının tıbbi etkisi 
bilinmektedir. Bugünkü araştırmalarda bazı deri 
hastalıklarında ve özellikle cilt mantarlarında 
önemli etkisi gösterilmiştir. Antienflamator, 
antipiretik ve analjezik etkisi rapor edilmiştir. 
Yapraklarının dekoksiyonu böcek sokmalarında 
kaşıntıları giderici, boğaz ağrılarında ise gargara 
olarak kullanılmaktadır. Kına yapraklarının ilaç 
olarak kullanımının en önemlisi, bu bitkinin 
yetiştiği topraklardaki geleneksel kullanımıdır. 
Malezya’da çocuklardaki beri-beri, romatizma, 
cilt bozukluklarında yaprak dekoksiyonu yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Endonezya’da yapraklar 
sarılıkta, deri enfeksiyonunda ve cüzamlılarda, 
Java’da ise özellikle uçuklarda kullanılır. Kına 
çalısının yetiştiği her yerdeki ortak kullanımı ise; 
baş ağrıları, orta dereceli yanık ve dahilen kabız 
ile kurt düşürücü etkisiyledir. 

Kına geleneksel tıbbımızda da önemli bir 
ilaçtı. İslam ve Osmanlı hekimleri 
kınaya henna ismiyle tıbbi 
bitkiler bölümünde yer 
vermişlerdi. 

Prof. Dr. Ayten Altıntaş 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Tıp Tarihi Anabilim Dalı 
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Özellikle İbn-i Sina, İbn-i Baytar, Salih bin 
Nasrullah, İbn-i Şerif, Hacı Paşa, İshak b. 
Murat kitaplarında kınanın ilaç olarak değerine 
değinmişlerdi. Eski tıbba göre kına mutedil 
tabiatta olup, yaprağının çayı ağız, boğaz 
ağrılarını geçirir, yaprağını çiğnemek ağızda olan 
çıbanlara gayet faydalıdır.

Tıp yazmalarımızda, toz halindeki kınanın su ile 
karıştırılarak hazırlanan yakısı ateşli şişlerde ve 
özellikle çiçek çıkaran çocuklarda kullanılıyordu. 
Çiçek çıkaran çocukların ayak tabanlarına 
sürülen yakı, gözde çiçek çıkmasını önlüyordu. 
Ayrıca alına sürülen yakı çiçek hastalığında gözü 
koruyordu. Tırnaklardaki her çeşit problemde 
kına yakılıyordu. Toz kınanın kişniş suyuyla 
karıp hazırlananını her türlü yanıkta kullanıyorlar 
ve faydalı netice elde ettiklerini yazıyorlardı. 
Ayrıca kınayı tereyağı ile karıp sarı su akan ateşli 
şişlerde kullanmayı tavsiye ediyorlardı.  

Geleneksel tıbbımızda kınanın en önemli 
kullanım yerlerinden biri de cüzamda 
kullanılmasıdır. “Eğer kına yaprağı tatlı suda 
ıslatılıp yirmi gün müddetle her gün 
1 dirhemden, 10 dirhem kadar şekerle içilse, 
cüzam hastalığı çıkmaya ve görünmeye 
başladığı zaman buna devam edilse gayet 
fayda eder” deniliyordu. 

Kına bitkisinin çiçekleri de doğu dünyasında 
çok önemlidir. İlkbaharda açan çiçekler 
3-22 cm uzunluğunda salkım halinde ve 
3-4 mm ufak çiçeklerden meydana gelir. 
Önce yeşilimsi, sonra süt beyaz, daha sonra 
kahverengine döner. Kına çiçeğinin kokusu çok 
sevilir ve talep görür. Süt rengindeki çiçekler 
hoş kokusu ile havayı temizler ve ilaç olarak 
da kullanılır. Hindistan ve Pakistan’da kına 
çiçeğinden hazırlanan parfümler çok aranan 

ve yüksek fiyatla satılan kokulardan olup 
Müslümanlar tarafından özellikle Cuma günleri 
kullanılır. Kokunun serinletici etkisi olduğundan 
yazın vücut bu parfümle ovularak serinlik 
kazanılır, baş ağrısına iyi gelir. Kına çiçeğinin 
kokusu rahatlatıcı ve uyku vericidir. 

Bu sebepten uykusuzluk çekenlerin kına çiçeği 
ve yaprakları doldurulmuş yastıklarla uyumaları 
tavsiye edilir. Kına çiçeğinin geleneksel kullanım 
şekillerinden biri de sirke ile karıştırıp alına 
koyarak baş ağrılarını geçirmektir. Kına çiçeği 
salkımları elbise bohçasının içine konarak o 
elbiseyi güveden ve çürümekten korurlardı. 
Aynı etkiyi yazma kitapları, kitap kurtlarına karşı 
korumak amacıyla da kullanırlardı.

Kına bitkisinin tohumlarından da faydalanılır. 
Çiçeklenmeden sonra bezelye büyüklüğünde 
açık kahverengi meyveleri olur, onun içinde de 
pek çok tohum yer alır. Bu tohumlardan elde 
edilen yağ, karaciğer ve dalak hastalıklarında 
kullanılır, pek çok merhemin terkibine girer. 
Osmanlı tıbbında da “Tohumundan bir miskalini 
balla karıştırıp içseler beyne son derece kuvvet 
verir, ateşten ve rutubetten olan ağrıları giderir” 
denir. Yeni araştırmalarda tohum yağının ağız 
tümörlerinde ve sarkomada etkili olduğu 
gösterilmiştir. 

Kına bitkisinin tarihi çok eskiye dayanır ve 
çok zengindir. Pisagor kına yapraklarından 
bahsetmiş, Galen de çiçek hastalığında kına 
yapraklarını tavsiye etmiştir. Antik Mısır’da 
mezarlarda kına yapraklarının yer aldığı kaplar ve 
kına ile boyanmış mumyalar bulunmuştur. İslam 
geleneğinde de saçlara, parmak ve ayaklara 
kına yakılır ve sünnet olarak kabul edilir. Doğu 
dünyasının “bereket ve güzellik getirici” bu 
mütevazı bitkisini tanımakta fayda var.
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inansal piyasalar 2015 yılının ilk 
çeyreği itibarıyla Amerikan Merkez 
Bankası FED’in faizleri ne zaman 

yükselteceğine kilitlenmiş vaziyette. 

Amerikan ekonomisinin diğer gelişmekte 
olan ülkelere kıyasla yüksek bir performans 
sergilemesi, Amerikan doları karşısında 
neredeyse tüm gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülke para birimlerinin değer yitirmesine neden 
olurken, değer kaybının nereye kadar devam 
edeceği de faiz arttırımının zamanlamasına 
bağlı olarak değişecek gibi.  

Tüm otoritelerin hem fikir olduğu konu, 
gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 
performanslarının tamamen birbirinden ayrıştığı. 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 2014 yılı büyüme 
rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşti, 
işsizlik düştü, enflasyon endişeleri azaldı. 2015 
ve 2016 yıllarına ilişkin ABD ekonomisi büyüme 
beklentisi ise %3’ün üzerinde. 

Diğer taraftan Avrupa’da özellikle euro 
bölgesinde işler düzelmiş değil. Düşen petrol 
fiyatları, genişletici para politikaları ve eurodaki 
değer kaybı nedeniyle ihracatta yaşanması 
muhtemel iyileşme euro bölgesini bir miktar 
desteklerken, yatırımların düşük kalması bu 
pozitif etkileri azaltacak gibi görünüyor. 2015 ve 
2016 yıllarında euro bölgesine ilişkin büyüme 
beklentisi %1,2 ve %1,4 civarında.

Henüz düze çıkamamış bir başka ekonomi de 
Japonya ekonomisi. Teknik anlamda resesyona 
girmiş olan Japonya, gerçekten son dönemin 
en zorlu yıllarını geçiriyor. Altyapı yatırımlarının 
olumlu etkilerine karşın, tüketim vergilerinin 
yükseltilmesi nedeniyle iç talepte yeterli 
canlanma yaşanmaması toparlanmayı geciktirdi. 
Parasal genişlemenin ve yendeki zayıflamanın 
etkisiyle 2015 ve 2016 yıllarında Japon 
ekonomisinin bir miktar daha iyi performans 
sergilemesi ve sırasıyla %0,6 ve %0,8 büyümesi 
bekleniyor.    

Gelişmekte olan ekonomilerde de sıkıntılar 
devam ediyor. Çin ekonomisinde geçmiş yıllara 
kıyasla düşmesi beklenen ekonomik aktivitenin 
bölgeyi de olumsuz etkilemesi bekleniyor. 2013 
yılında %7,8, 2014 yılında %7,4 büyümüş 
olan Çin’in 2015 yılında %6,8, 2016 yılında ise 
%6,3 büyümesi bekleniyor. Rusya’da düşen 
petrol fiyatları ve jeopolitik endişeler nedeniyle 
durum daha da olumsuz. 2015 yılında Rusya 
ekonomisinin %3 civarında daralması bekleniyor. 
Latin Amerika’da da durum iç açıcı değil. Bölge 
için 2015 beklentisi %1 civarında daralma. 

Bu gelişmeler ışığında, global ekonominin 
performansı konusunda da beklentiler bir miktar 
değişti. 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin global 
büyüme beklentileri Ocak’tan itibaren aşağı 
yönlü revize edildi. IMF, 2014 Ekim itibarıyla 
%3,8 ve %4 olarak açıkladığı 2015 ve 2016 
yıllarına ilişkin global büyüme beklentilerini Ocak 
2015 itibarıyla %3,5 ve %3,7 olarak değiştirdi. 

Ülkemiz ekonomisi, bir yandan global 
bazda yaşanan gelişmelerden etkilenirken, 
diğer taraftan jeopolitik konumu nedeniyle, 
bulunduğumuz bölgede, siyasi alanda yaşanan 
gelişmelerden de olumsuz etkilenmektedir.

Düşen petrol fiyatları ve geçtiğimiz yıl cari 
açığın kontrolü konusunda gösterilen başarı, 
önümüzdeki dönemde önceliklerin cari açık 
kontrolünden çok enflasyon hedeflerine 
kaymasına neden oldu. 

Aslı Günel 
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri & Sermaye Piyasaları Koordinatörü
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ABD Merkez 
Bankası Faiz 
Arttırımı
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Bu çerçevede 2015-2017 dönemini kapsayan 
OVP’nin temel amacı enflasyonla mücadeleye 
kararlılıkla devam etmek ve cari işlemler açığını 
tedricen düşürerek büyümeyi arttırmak olarak 
belirlendi. Ekonomi yönetimi bu amaca yönelik 
olarak, para ve maliye politikasında sıkı duruşun 
devam ettirileceğini, gelirler politikasıyla da bu 
duruşun destekleneceğini ve yapısal reformlara 
hız verileceğini açıkladı. 

Yurt içi tasarrufları arttırmak, mevcut kaynakları 
üretken alanlara yönlendirmek, ekonominin 
üretim kapasitesini ve teknoloji seviyesini 
yükseltmek, verimlilik düzeyini ve ihracatın 
büyümeye katkısını arttırmak temel öncelikler 
olarak belirlendi. Bu çerçevede; yatırım ortamının 
iyileştirilmesi, mali piyasalarda ürün ve hizmet 
çeşitliliği ile derinliğin arttırılması, kamu gelir 
ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi ve 
işgücü piyasası, eğitim ve yargı sistemi, kayıt 
dışılık, devlet yardımları, iyi yönetişim, yerel 
yönetimler ve bölgesel gelişme alanlarında 
başlatılan yapısal dönüşüm ve reformların 
tamamlanmasının önem arz ettiği belirtildi. 

Hükümet tarafından açıklanan orta vadeli 
planda 2015 yılsonu enflasyon hedefi %6,3 
ve büyüme hedefi ise %4. 2014 yılında %3’ün 
biraz üstüne çıkan büyümenin 2015 yılında iç 
talebin daha fazla katkı vermeye başlamasıyla 
birlikte kademeli olarak artması bekleniyor. 
Büyümenin gerek iç talebin gerekse dış talebin 
artışıyla, dengeli bir dinamikle gerçekleşmesi 

öngörülüyor. Burada önemli hususlardan biri 
en önemli ticari partnerimiz olan euro bölgesi 
ekonomisinin düzelmesi.

Diğer taraftan, Aralık 2013 itibarıyla %9,6’yken, 
Aralık 2014 itibarıyla %10,4 olarak açıklanan 
işsizlik oranı bir miktar endişe yaratsa da 
ekonominin iş yaratma kapasitesinin devam 
etmesi bu endişeleri azaltıyor. 

Ekonomiye ilişkin en çok tartışılan konu ise faiz 
oranları. Ekonomik çevreler, FED’in arttırması 
beklenen faiz nedeniyle Türk lirasının değer 
kaybetmesinin özellikle özel sektörün dış 
borcu üzerindeki etkilerine dikkat çeken ve 
sıkı para politikasının devam ettirilerek faizlerin 
indirilmesine karşı çıkan bir kesimle; büyümenin 
ancak düşük faizlerle gerçekleşebileceği, 
rekabetçi bir Türk lirası kurunun büyüme için 
hayati olduğunu savunan bir kesim arasında 
ikiye bölünmüş durumda. 

Geçtiğimiz dönemde artan baskılara 
karşın Merkez Bankası sıkı para politikası 
uygulamalarına devam etti. Gerek yerli gerekse 
yabancı yatırımcıların yakından takip ettiği 
konu Merkez Bankası’nın belirlediği politikaları 
aynen devam ettirip ettirmeyeceği. Zira 
konjonktürel olarak dolar karşısında tüm diğer 
para birimleri gibi değer yitirmekte olan Türk 
lirasının, yönetişimsel nedenlerle fazladan değer 
kaybetmesi ekonominin kur açısından bir stres 
testinden geçmesine neden olabilir.
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lanya, binlerce yıllık tarihi, Akdeniz 
ve Anadolu uygarlıklarının etkilediği 
kültürü ve mimarisi ile tatilini 

unutulmaz kılmak isteyenlere muhteşem 
deneyimler sunmaktadır. Yüz kilometreyi 
aşan sahili boyunca sıralanan eşsiz plajlarının 
yanında, tarihi mirasıyla da misafirlerini 
fazlasıyla tatmin eden yöre, yerli ve yabancı 
turistleri kendine hayran bırakmaktadır. 

Alanya, kuzeyinde Toros Dağları, güneyinde 
Akdeniz’in bulunduğu küçük bir yarımada 
üzerine kurulmuştur. Antik Çağda Pamfilya 
ile Kilikya sınırı arasındaki çizgide yer aldığı 
için bazen Kilikya, bazen de Pamfilya şehirleri 
arasında sayılmıştır. 

Alanya’nın ilk kez ne zaman ve kimler 
tarafından kurulduğu bilinmemektedir. 
Kentin bilinen en eski adı “Coracesium 
(Korakesium)”dur. Yörede yapılan ilk 
araştırmalarda elde edilen bulgular Alanya 
tarihinin Eski Taş Çağına uzandığını 
göstermektedir. Yapılan son incelemelerde ise 
yörede Eski Tunç Çağına ait seramik parçaları 
ele geçmiştir. Böylece Alanya’nın Eski Tunç 
Çağında da yerleşim gördüğü anlaşılmıştır. 

Coracesium’dan ilk kez bahseden MÖ 4. yüzyıl 
Antik Çağ coğrafyacılarından Sylax’dır. Bu 
dönemde bölge Perslerin egemenliği altındadır. 
Alanya Kalesi Ehmedek mevkiinde yer alan sur 
duvarları da bu döneme tarihlendirilmektedir. 

Bölgenin ilk çağları hakkında yeterli bilgi 
yoktur. Sonraki dönemde ise sırasıyla Hititler, 
Yunanlılar, Romalılar bölgeye egemen 
olmuşlardır. Çeşitli istilalar ve savaşlarla harap 
olan kent Romalılarca yeniden inşa edilmiştir. 
Bizans döneminde ise kente “Güzel Dağ” 
anlamına gelen “Calanoros (Kalanoros)” ismi 
verilmiştir.

MS 7. yüzyılda Arap akınları sırasında kent 
savunması büyük önem kazanmış, akınlara 
karşı korunmak amacıyla kale yapımlarına 
öncelik verilmiştir. Bu nedenle Alanya ve 

A

Herkesi Kendine 
Hayran Bırakan 
Koylar

TURİZM TURİZM
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çevresindeki pek çok kale ve kilise MS 6. ve 
7. yüzyıla tarihlenmektedir.

Anadolu Selçuklu hükümdarlarından I. 
Alâeddin Keykubad, Hristiyan sülalelerinden 
Kyr Vart’ı 1221 yılında yenilgiye uğratarak 
Alanya Kalesi’ni ele geçirmiştir. Kyr Vart’ın 
kızıyla da evlenen hükümdar, adını Alâiye olarak 
değiştirdiği kente bir de saray yaptırmıştır.

Selçuklular, başkent Konya’nın yanı sıra 
Alanya’yı ikinci bir başkent ve kışlık merkez 
olarak kullanarak imar faaliyetlerinde 
bulunmuşlardır. Sultanın adına uygun olarak 
“Alâiye” ismini alan yöre Alâeddin Keykubat 
döneminde en parlak günlerini yaşamış, kısa 
bir zamanda kültür ve ticaret merkezi haline 
gelmiştir. Bugünkü kale, tersane ve hala ayakta 
duran yapıların birçoğu o dönemdendir.

Alâeddin Keykubat’tan sonra kentin parlak 
dönemi sona ermiştir. 1243’teki Moğol 
saldırıları, 1277’de Mısır Memluklerinin 
Anadolu’ya girmeleri ve taht kavgaları 

Selçukluları yıpratmıştır. 1300 yılında Anadolu 
Selçuklu Devleti parçalanmış ve bölge 
Karamanoğlu Beyliği’nin yönetimine girmiştir. 

Alanya 1427 yılında Karamanoğulları tarafından 
5 bin altın karşılığında Memluk sultanına 
satılmış, daha sonra 1471 yılında Fatih Sultan 
Mehmet’in komutanlarından Gedik Ahmet 
Paşa tarafından Osmanlı Devleti topraklarına 
dahil edilmiştir.

Osmanlı döneminde yöre önce Kıbrıs Eyaleti’ne 
bağlanmış, ardından Konya Vilayeti’nin sancağı 
yapılmıştır. 1868 yılında Antalya Sancağı’na 
bağlanan yöre, nihayet 1871’de Antalya’nın 
ilçesi olmuştur. İlçeye Alanya adını, 1935 yılında 
kenti ziyaret eden Atatürk vermiştir. 

Alanya’nın doğu-batı ekseninde birçok antik 
kent kalıntısı mevcuttur. Bazıları kıyıda, bazıları 
da sarp yamaçlarda kurulmuş bu kentlere 
ait kalıntılar, bölgede yaşamış Antik Çağ 
insanlarının hayat tarzını ve estetik zevkini 
yansıtmaktadır. 
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Colybrassus: Güzelbağ Beldesi, Bayırkozağacı 
Köyü sınırları içerisindedir. Kentteki yaşamın Orta 
Çağa kadar devam ettiğini gösteren kaynaklar 
vardır. Nekropol alanında açıkta duran birçok lahit 
ve kaya mezarı bulunmaktadır. Tapınak, sarnıç, 
odeon, evler, kapı ve surlar kentin diğer yapıları 
arasındadır.

Hamaxia: Alanya’nın 12 km kuzeybatısındadır. 
Yazıtlara göre kentte Hermes ve Serapis’e ait kült 
alanı bulunmaktadır. Helenistik olduğu düşünülen 
kule, iki eksedra, hamam, irili ufaklı mezar yapıları 
ve sur duvarları kentin günümüze kadar ulaşan 
diğer yapılarıdır.

Laertes: Cebel-i Reis Dağı’nın güney eteklerinde, 
deniz seviyesinden 850 m yükseklikte 
kurulmuştur. Gözüküçüklü Köyü sınırları içindedir. 
Günümüze ulaşan kalıntıları; agora, eksedra, 
hamam, sarnıçlar, tiyatro ve çeşitli imparatorlara 
ait tapınaklardır.

Syedra: Alanya’nın 20 km güneydoğusunda 
Seki Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Arkeolojik kazılar kentte yerleşimin MÖ 7. 
yüzyılda başladığını ortaya koymuştur. Kentin 
önemli yapıları arasında; sütunlu cadde, hamam, 
kilise, akropol, vaftiz mağarası, sarnıç ve surlar 
sayılabilir.

Iotape (Aytap): Alanya’nın 33 km doğusunda 
yer alır. Antik kent adını Kommagene Kralı IV. 
Antiochus’un karısı Iotape’den alır. Bulunan 
kalıntılar Roma ve Bizans özellikleri taşımaktadır. 

Selinus: Alanya’nın 45 km doğusunda, 
küçük bir yarımadanın yamacında kuruludur. 
Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde 
yerleşim görmüştür. Kentte Orta Çağ kalesi, 
agora, büyük ve küçük hamam, anıtsal mezarlar 
günümüzde görülebilen mimari yapılardır. 

Nephelis: İlçenin 55 km doğusunda, denize 
doğru uzanan yüksek bir tepenin üzerindedir. 
Tepenin en yüksek noktasında antik kentin 
akropolü ve Orta Çağdan kalma kale surları 
vardır. Odeon, su sistemi, kireçtaşı ocağı ve 
nekropol alanı ile tipik bir Kilikya kentidir.

Adanda-Lamus: Alanya’nın 55 km 
doğusundadır. Kentin iki tapınağından biri Roma 
imparatorlarından Vespasianus, öteki ise Titus 
adına yapılmıştır. Doğudaki tepede kayaya 
oyulmuş odalar ve büyük tip lahitlerden oluşan 
mezarlar vardır.

Antiocheia ad Cragum: Alanya’nın 60 km 
doğusundadır. İsmini Kommagene Kralı 
IV. Antiochus’tan almıştır. Roma ve Bizans Iotape
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dönemlerinde yerleşim gören kentte Orta 
Çağ kalesi, agora, sütunlu cadde, kilise, 
hamam, anıtsal kapı, tapınak ve anıt mezarlar 
görülebilmektedir. 

Alanya Kalesi: 1225 yılında Roma kale 
kalıntılarının yerine Selçuklu Sultanı Alâeddin 
Keykubat tarafından yeni bir kale olarak 
yaptırılmıştır. 83 kule ve 140 burca sahip, 
üç sıra surlarla çevrili olan Alanya Kalesi 
mimari açıdan üç bölümde incelenmektedir. 
Bunlar, İç Kale, Ehmedek (Orta Kale) ve Dış 
Kale’dir. Alanya Kalesi günümüzde içerisinde 
yaşanılmaya devam edilen birinci derece 
arkeolojik, tarihi, kentsel ve doğal sit alanıdır. 

Kızılkule: Alâeddin Keykubat tarafından, 1226 
yılında yaptırılan bu görkemli kule Anadolu’da 
tek örnek olmakla birlikte Alanya’nın da 
simgesidir. Yapı 1950’li yıllarda restore edilmiştir. 
Beş katlı kulenin giriş ve birinci katı Etnografya 
Müzesi olarak düzenlenmiştir. Kulenin en 
üst katından ilçenin büyüleyici manzarası 
seyredilebilmektedir. 

Süleymaniye (Kale) Camii: İlk olarak Alâeddin 
Keykubat zamanında İç Kale’nin hemen dışında 
yaptırılan cami, daha sonra yıkılmış ve Kanuni 
Sultan Süleyman tarafından yeniden inşa 
ettirilmiştir. Dıştan doğu köşesine bitişik bir sarnıç 
yer alır. Dış cephede, serpiştirilmiş durumda 
kitabeler göze çarpar. Ön cephenin sağında ise 
minaresi vardır.

Andızlı Cami (Emir Bedrüddin Camii): Tophane 
Mahallesi’ndedir. Adını hemen yanındaki 
andız ağacından alan cami, 1277 yılında Emir 
Bedrüddin tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu 
dönemi özgün mimari özelliklerini taşır. Kesme 
taştan caminin alçak bir minaresi vardır. 
Minberi, Selçuklu ahşap oymacılığının en güzel 
örneklerindendir. 

Akşebe (Akşabe Sultan) Mescit ve Türbesi: 
Süleymaniye Camii’nin 100 m kadar ilerisinde, 
Alâeddin Keykubat’ın kumandanı Akşebe Sultan 
tarafından 1230’da yaptırılmıştır. Dışı kesme 
taş, içi ve kubbesi tuğla örülü yapı, kare planlı 
iki odadan oluşmaktadır. Odalardan biri Akşebe 

Alanya Kalesi
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Sultan’ın mezarının bulunduğu türbedir. Türbede 
üç mezar daha vardır. 

Sitti Zeynep Türbesi: Kaleye çıkan yolda, büyük 
bir kayanın üzerindedir. Selçuklu ya da Osmanlı 
döneminden kaldığı tahmin edilmektedir. 
Türbede mezarı bulunan kişinin bir eren olduğu 
sanılmaktadır. Türbenin bulunduğu kayanın içine 
Antik Çağda ikişer metre uzunluğunda üç lahit 
oyulmuştur. 

Tersane: Alâeddin Keykubat döneminde 
Kızılkule yakınında inşa ettirilmiştir. Yapı 
Selçukluların Akdeniz’deki ilk tersanesi olması 
yönüyle önem taşır. Selçuklu döneminde yelkenli 
küçük gemilerin yapıldığı ve onarıldığı bir deniz 
üssü konumundadır. Giriş kapısında Alâeddin 
Keykubat’ın armasını taşıyan, rozetlerle süslü bir 
yazıt yer alır. 

Tophane: Tersane yapısının bitişiğindedir. 
Denizden 10 m yükseklikte bir kaya üzerine 
1227 yılında, tersaneyi korumak amacıyla 
yapılmıştır. Dikdörtgen plana sahip, iki katlı 
kule yapısıdır. Alt katı duvarlarla dört bölüme 

ayrılmıştır. Bu bölümler tonozlu odalar 
şeklindedir. Bu odalardan dar menfezli hanelere 
geçilmektedir.

Bedesten: Süleymaniye Camii’nin yakınındaki 
yapının 14. ya da 15. yüzyılda Karamanoğlu 
Beyliği döneminde çarşı veya han olarak 
yapıldığı düşünülmektedir. Dikdörtgen planlı 
olarak kesme taştan inşa edilmiştir. 26 odası 
ve bir avlusu vardır. Günümüzde otel, restoran, 
kafeterya işlevi görmektedir.

İç Kale Kilisesi: İç kalede yer alan Aya Yorgi 
olarak bilinen MS.6. yy.da yapıldığı sanılan 
Bizans devrine ait küçük bir kilisedir. Kilise, 
İçkale’de Selçuklu dönemine ait olmayan tek 
yapıdır. Kilisenin iç duvarlarında harap durumda 
freskler görülmektedir.

Hıdrellez Kilisesi: Alanya’ya yaklaşık 10 km 
mesafede Hacımehmetli Köyü sınırları içindeki 
Hıdır İlyas mevkiindedir. 19. yüzyıl başlarında 
inşa edildiği düşünülen kilisenin manzarası 
eşsizdir. Kitabesinden 1873’te onarım gördüğü 
anlaşılmaktadır. 

Tersane
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Alara Kalesi: Alanya’nın 40 km kuzeybatısında, 
Alara Çayı’nın kenarında bir tepe üzerinde yer 
almaktadır. Alâeddin Keykubat tarafından Alanya 
Kalesi’nin fethinden sonra yeniden imar edilmiştir. 
Kalenin içinde, kayalar oyularak, tüneller 
yapılmıştır. Kalıntılar arasında küçük bir saray, 
odalar, cami ve hamam vardır.

Alara Han: Alâeddin Keykubat tarafından 1231 
yılında, tamamen kesme taşlardan yaptırılmıştır. 
Nöbetçi kulübesi, çeşmesi, mescidi ve hamamı 
ile görülmeye değer bir eserdir. Bugün restoran 
ve alışveriş merkezi olarak kullanılmaktadır.

Şarapsa Han: İlçenin 13 km batısında 
karayolu üzerindedir. Selçuklu Sultanı 
Gıyasettin Keyhüsrev tarafından 1236 - 
1246 yılları arasında yaptırılmıştır. Orta Çağın 
önemli konaklama merkezlerinden biri olan 
kervansaray, günümüzde eğlence merkezi olarak 
kullanılmaktadır. 

Kargı Han: Kargı Çayı’nın kuzeyine düşen 
yapının Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde 
kervansaray olarak kullanıldığı sanılmaktadır. 
Yapım yılı kesin olarak bilinmemektedir. Bir orta 
avlu ve bu avlu etrafında, tavanlarında birer 
havalandırma deliği olan odaları vardır. 

Darphane: Cilvarda Burnu üzerinde yer alan yapı 
grubudur. Yörede “Darphane” adıyla anılmasına 
rağmen bu yapılarda para basılmamıştır. 11. 
yüzyıldan kalma bu taş yapılardan biri, kubbesi 
hala ayakta duran küçük bir kilisedir. Kayaların 
üzerinde bir de sarnıç bulunur. 

Arkeoloji Müzesi: Müzede Helenistik, Roma, 
Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ait 
çeşitli eserler sergilenmektedir. MÖ 625 yılına 
tarihlenen ve bölgenin ele geçmiş en eski eseri 
olan Fenike dilindeki yazıt ile MS 2. yüzyıla 

tarihlenen eşsiz bir Herakles heykeli müzedeki 
önemli eserlerdendir. 

Atatürk Evi ve Müzesi: Atatürk’ün 1935’te 
Alanya’yı ziyareti sırasında bir süre kaldığı ev, 
1987’de restore edilip, döşenerek “Atatürk Evi 
ve Müzesi” olarak ziyarete açılmıştır. Müzenin 
birinci kat odalarında Atatürk’ün kişisel eşyaları, 
fotoğrafları, Alanyalılara yazdığı bir telgraf ve diğer 
tarihi belgeler sergilenmektedir. 

Alanya tarihin izlerini taşıyan bu yapıların yanında 
doğal güzellikleriyle de büyüleyicidir. Eğer 
mağaraları keşfetmekten hoşlanıyorsanız ilçede 
bolca deniz ve kara mağarası bulunmaktadır. 
Bunlar arasında Damlataş, Kadıini, Dim, Büyük 
Dipsiz, Çimeniçi, Beldibi, Derya, Hasbahçe 
mağaraları özellikle dikkat çekmektedir. 

Korsanlar Mağarası, limandan yarımadanın 
güneyine yol alırken karşılaşacağınız ilk 
mağaradır. Su altında görünen rengârenk taşların 
yansıttığı ilginç görüntülere sahip mağarada, 
söylentiye göre eskiden kaleye kadar uzanan gizli 
bir geçit bulunurmuş. 

Üstte: 
İç Kale 
(Aya Yorgi) 
Kilisesi

Altta: 
Alara Han
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Mağaraların çoğunda olduğu gibi Âşıklar 
Mağarası için de çeşitli söylentiler mevcuttur. 
Bunlardan birine göre, 75 m uzunluğundaki bu 
mağarada bir zamanlar korsanlar esir kızları ve 
ganimetlerini saklarmış. Bugün mağaranın girişi 
sarkıt, dikit ve sütunlarla süslenmiştir.

Fosforlu Mağara, dipten yansıyan fosforlu 
görüntü dolayısıyla bu adı almıştır. Jeolojik değeri 
olan ilginç doğal güzelliklere sahiptir. Geceleri içi 
çok aydınlık olan doğa harikasının fosfor parıltıları 
gündüzleri de fark edilmektedir. 

Damlataş Mağarası’nın en önemli özelliği yaklaşık 
15 bin yılda oluştuğu düşünülen dikit ve sarkıtlara 
sahip olmasıdır. Sarkıtlardan damlayan su 
nedeniyle bu adı almıştır. İçindeki havanın çeşitli 
hastalıklara iyi geldiği tespit edilmiştir. 

Dim Mağarası ilçe merkezinin 12 km doğusunda 
bulunan Cebel-i Reis Dağı’nın Alanya 
yamacındadır. Yaklaşık 1 milyon yaşında olduğu 
sanılan ve iki bölümden oluşan mağarada, 
dikit ve sarkıtların yanı sıra dipte bir de göl 
bulunmaktadır. 

İlçe merkezinin 15 km kuzeydoğusunda, Çatak 
mevkiinde bulunan Kadıini Mağarası, Damlataş 
Mağarası’ndan 3 kat daha büyüktür. Özellikle 
dikit ve sarkıtlarıyla göz alıcı bir mağaradır. 

Yaylalar, ilçede soğuk suların tertemiz hava 
ve yemyeşil doğa ile buluştuğu serinletici 
adreslerdir. Dere Köyü sınırları içindeki Pınarbaşı, 
Gedevet ve Deretürbelinas’ın yanı sıra Söğüt, 
Türktaş ve Mahmutseydi de başlıca yaylalar 
arasında yer almaktadır. 

Alanya’yı kuş bakışı olarak bütünüyle görmek 
isterseniz, ilçe merkezine 4 km mesafede, 
Torosların eteklerinde yer alan Seyir Terası 
muhteşem bir manzaraya sahiptir. Seyir 
Terası’nda piknik yapmaya elverişli alanlar da 
bulunmaktadır.

Alanya’nın 15 km doğusunda yer alan Dim Çayı 
gölgelerin serinliğinde dinlenmek için idealdir. 
Soğuk suları ve doğal güzelliğiyle sıcak yaz 
günlerinde ilgi görmektedir. 

Alanya’nın Sapadere Köyü’nde, aynı adla 
anılan çayın çıkış noktasında yer alan Sapadere 
Kanyonu yaklaşık 400 m yüksekliğiyle görkemli 
bir doğa harikasıdır. İçerisinde bir de şelale 
bulunan kanyonda çelik ve ahşap yürüyüş 
platformları doğaseverlere hitap etmektedir. 

Üstte:
Damlataş 
Mağarası

Ortada:
Kleopatra 

Plajı

Altta:
Su kabağı 
bebekler
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Tüm sahillerinden denize girilebilen Alanya tam 
bir cennettir. Kilometrelerce uzanan ince kumlu 
tertemiz sahilleri ile size eşsiz bir tatil yaşatır. 
Yöredeki plajların pek çoğu mavi bayrağa sahiptir. 
Yer yer turkuaz rengine bürünen sularında çıplak 
gözle dipteki balıkları görmek mümkündür. 

İncekum Plajı, ilçenin yaklaşık 20 km batısında 
çamlık bir arazide, ince, altın sarısı kumlarıyla 
dikkat çeken bir plajdır. Etrafında kamp 
alanlarının da bulduğu plajın suları yüzmeyi yeni 
öğrenecekler için oldukça uygun, yeterince 
sığdır.

Ulaş (Emirgan) Plajı, Alanya’nın batısında, ilçe 
merkezine yaklaşık 6 km uzaklıktadır. Koyun arka 
kısmında sahil yolunu takip edip gelenler için 
dinlenme ve piknik amaçlı bir park yer alır. 

Yarımadanın doğusunda yaklaşık 3 km 
uzunluğundaki Keykubat Plajı geniş kumsalın 
yanında ardı sıra dizilen Toros yamaçları ve 
çevresindeki doğal güzellikleri ile her türlü imkâna 
sahip, cazip bir turizm merkezidir. 

Damlataş Plajı, Damlataş Mağarası önünde 
uzanan kıyıda yer alır. Efsaneye göre Mısır 
Kraliçesi Kleopatra Akdeniz’de çıktığı bir sefer 
sırasında Alanya’ya uğramış ve burada denize 
girmiştir. Plajın çevresinde deniz bisikleti ve jet ski 
gibi su sporları yapılabilmektedir.

Damlataş Plajı’nın devamı olan Kleopatra Plajı 
2 km uzunluğundadır. Geniş bir kumsalı vardır. 
Denizin derinliği kıyıdan üç-dört adım sonra insan 
boyuna ulaşır. Güneşin batışı, plajda muhteşem 
bir manzara yaratır. 

Tekne turlarında sıkça yüzme için mola verilen 
Fuğla Plajı, Alanya merkezinden 20 km batıda, 
genişçe bir koyda yer almaktadır. Kumsalın 
hemen arkasında tesisler ve çevresinde otantik 
kır lokantaları bulunmaktadır. 

İlçe merkezinin doğusundaki Portakal (Oba) 
Plajı, tertemiz suları ve kusursuz doğasıyla mavi 
bayrak sahibidir. Plajda, su sporlarının yanında 
rüzgâr sörfü yapmak da mümkündür. Mahmutlar, 
Kestel, Kargıcak ve Demirtaş ise ilçenin diğer 
plajlarıdır. 

Yörede rafting, deniz paraşütü, yamaç paraşütü, 
jet ski, deniz bisikleti, su kayağı gibi çok 
sayıda sportif aktivite için imkan bulunmaktadır. 
İlçe turizminde jip safariler önemli bir yer 
tutmaktadır. Yörenin eşsiz güzellikteki yaylalarında 

yapılabilecek bu safarilerde tüm gün doğa ile iç 
içe olmak mümkündür. Rafting konusundaysa 
yörede Uçan Su Şelalesi, Köprülü Kanyon, Dim 
Çayı ve Alara Çayı tercih edilebilir. 

İlçede trekking ve amatör dağcılığa elverişli olan, 
başta Akdağ ve Cebel-i Reis Dağı olmak üzere 
çeşitli parkurlar ilgi çekicidir. Akdağ, bu amaca 
uygun olarak Turizm Bakanlığı’nca Kış Sporları 
Turizm Merkezi ilan edilmiştir.

Siz de bir gün Alanya’ya uğrarsanız, tüm bu 
doğal ve tarihi güzellikleri görmeden; yöresel 
lezzetlerden odun ateşinde pişen hülüklü çorba, 
yarpuzlu akdarı çorbası, döğme aşı, şepit, laba, 
bumbar, göleviz, taze ülübü yemeği, kırtakı ve 
öksüz helvasını tatmadan; liman yolu boyunca 
satılan el sanatı ürünlerinden ve yöreye özgü, 
ilginç renklerle bezeli su kabaklarından almadan 
asla eve dönmeyin.

Köprülü Kanyon
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Şiddetin 
Görgü Tanıkları: 
Çocuklar 

ir gazete haberi: “Öfkeli koca eşini iki 
yaşındaki çocuğunun gözleri önünde 
boğazından bıçaklayarak öldürdü”. 

Sebep: internette “chat” yapıyor olması. Bazı 
okurlar internetin sunduğu zararlar üzerinde 
haberi yorumlarken, bazı okurlar sinirli kocayı 
lanetler. Bazıları ise bu gibi şiddet olaylarının 
toplumun cehaletinden kaynaklanan sorunlar 
olduğunu düşünür.     

Bu arada kadının ölümüne üzülenler kadar, 
annesinin yanı başında olaya tanık olan çocuk 
için üzülen pek çok okur olsa da, haberin 
sonunda, dedenin çocuğu karakoldan teslim 
almış olmasını okuduklarında teselli bulurlar. 
Hiç olmazsa çocuğu sahiplenen birileri 
olmuştur… Evet, olmuştur da, bu çocuk bu 
travmanın izlerinden kurtulabilecek mi? 
(İlgilenenlere: “The Body Keeps the Score”, 
Bessel A. Van der Kolk, MD)

PSİKOLO PSİKOLOJİ

Fiziksel veya cinsel taciz görmüş çocukların 
yetişkin hayatlarında insanlara güvensiz, 
endişeli, mutsuz olmalarına hiç şaşırmıyoruz. 
Bazılarının ise koruyucu çevrenin yokluğunda, 
zamanında yaraları sarılamamış, konuşamamış, 
tedavi görmemişse, daha sonraki yıllarda 
istismarın yarattığı acıyı sisteminden çıkarma 
şekli başkaları üzerinden oluyor. 

Bir diğer değişle, şiddet gören veya şiddete 
tanık olan çocuk ileride ya ürkek, endişeli biri, 
ya da kendisi de şiddet uygulayan biri olabiliyor. 
Dayak yiyen çocuğun ileride anlayışlı bir 
ebeveyn olmasından çok, “sinirli” veya dayak 
atan anne / baba olması daha mümkün.

Yazımın giriş paragrafında verdiğim örnek 
eski bir gazete küpüründen. Bu gün için 
maalesef dünyada da, bizim ülkemizde de gün 
geçmiyor ki şiddet içeren haberler ön planda 
olmasın. Şiddetin ve yıkıcılığın nedenlerine 
eğilen toplumbilimciler ve diğer bilim insanları 
iki alt başlıkta birleşiyor. Saldırganlık insanın 
doğasında var. Saldırganlığı çevre faktörleri 
tetikliyor ve besliyor.

İnsanın doğasında olan saldırganlık, beynin 
çalışması, programlanma ve hormonlarla ilgili. 
Bu konuda yazılmış olan klasiklerden “The 
Anatomy of Human Destructiveness” (Yıkıcılığın 
Anatomisi) adlı kitabında, Erich Fromm; “iyi 
huylu saldırganlık” ve “kötü huylu (habis) 
saldırganlık” olarak şiddetin analizini yapar. 

“İyi huylu” saldırganlık bir programlanmadır. 
Temelinde hayatta kalabilmenin tepkiselliğidir. 
Nitekim bugün de beyin anatomisi ve 
fonksiyonları üzerine yapılan çalışmaların 
gösterdiği gibi insanın tehlike karşısında kendini 
koruma şekli sinir sisteminin verdiği 3 refleksten 
oluşur. 

Travmatik bir olay karşısında, bize bir hayvan 
veya insan saldırdığında veya deprem gibi 
hayatı tehdit edici bir olay karşısında, ya 
kaçıyor, ya savaşıyor, ya da donup kalıyoruz. 
Bu nedenle “iyi huylu” saldırganlık hayatta 
kalabilmemiz için doğamızda var. 

“Habis saldırganlık” ise kendimizi korumakla ilgili 
değil. Beynin değişik loblarının etkileşimi ve bazı 
hormonların azlığı ya da çokluğu kişinin olaylara 
bakışında veya tepkisinde saldırganlığa yön 
veriyor. Şiddetin erkeklerde önde gitmesinin bir 
nedeni testosteron hormonu, bastırılmış öfkenin 
daha çok kadınlarda depresyon olarak ortaya 

Fatma Torun Reid 
Uzman Psikolog

B
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çıkmasının bir nedeni ise serotonin hormonuyla 
ilgili olabiliyor. (John J. Ratey, MD, A User’s 
Guide to the Brain)

Saldırganlığı ve şiddeti besleyen çevresel pek 
çok faktör var. Bunların başında şunlar geliyor:

1) Kalabalık. Bu konuda insana en yakın canlı 
olan maymunlarla yapılmış ilginç araştırmalar 
var. Bunlardan bazıları dünyanın en iyi 
hayvanat bahçelerinde yapılmış. Geniş bir 
ortamda barınmakta olsalar bile, kafeslerine 
yeni katılanlar olduğunda, hem yabancıların 
gelişi, hem sahalarının daralması en iyi huylu 
orangutanları bile saldırgan yapmış. 

Daha ilginci, kafeste bol miktarda yiyecek 
bulunmasına ve karınlarının doymuş 
olmasına rağmen saldırgan olmuşlar. Dünya 
nüfusunun 7,2 milyara ulaştığı bir noktada, 
yabancılaşmanın, korkunun ve saldırganlık 
dürtüsünün ister göçler, ister ekonomik-politik 
nedenlerle şiddet olaylarına hız kazandırmış 
olmasına şaşmamak lazım. 

2) Yapabileceklerimiz, mikro ve semi-makro 
seviyede: Çocuklarımıza iyi model olabilmek. 
Güçlü olmayı, dürtülerini kontrol edebilen, 
kendine ve başkalarına saygı duyan ve saygılı 
davranan yetişkinler olmakla gösterebilmek. 

Bu grupta başta anne-babalar olmak üzere, 
öğretmenler ve çocuğun / gencin örnek 

alabileceği tüm otorite figürleri bulunuyor. 
Dolayısıyla özellikle iletişim ve sağlıklı tartışma 
konularında yaygın eğitime ihtiyacımız var. 

Yapabileceklerimizin başında yine, neşe 
ve üzüntü kadar, öfke ve korkunun normal 
duygular olduğunu anlatmak geliyor. Bastırılan, 
ifade edilemeyen korku ve öfkenin şiddete 
dönüşebileceği bilinciyle sağlıklı ifade yollarının 
toplum eğitiminde öncelik taşıması da önem 
taşıyor. Bu arada, insanın doğayı, insanı ve 
kültürü nasıl koruduğu veya koruyamadığı gibi 
teknolojiyi nasıl kullandığı da ayrı bir konu… 
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anakkale Zaferi’nin 100. Yılı Anma 
Etkinlikleri kapsamında Bakırköy 
Belediyesi Leyla Gencer Opera ve 

Sanat Merkezi’nde eşsiz Çanakkale Savaşı 
Objeleri koleksiyonunu sergileyen ressam 
Yavuz Balkan, destansı zaferin izlerini taşıyan 
objelerin yaşanmışlıklarını bizlerle paylaştı. 
Balkan, Çanakkale Savaşı’nda yaşamını yitiren 
askerlerin bir asra yakın süredir saklı kalmış, 
bir kenarda unutulmuş malzemelerini imkânları 
elverdiği ölçüde toplayıp bir koleksiyon 
haline getirdiğini ve sakladıkları sırların peşine 
düştüğünü söylüyor.

DENGE: Önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz, 
koleksiyoner yanı dışında kimdir Yavuz 
Balkan?
YAVUZ BALKAN: Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, sanat 
doktorasına hazırlanan bir ressamım. Özel 
bir eğitim kurumunda yetenek sınavlarına 

öğrenci yetiştirmekteyim. Fırsat buldukça resim 
yarışmalarına ve sergilere katılıyorum. İki ayda 
bir çıkan Collection dergisine yazılar yazıyorum. 
Tematik müzecilik ve koleksiyonerlik ile de iç 
içeyim. 

D.: Koleksiyon tutkunuz ne zaman, nasıl 
başladı?
Y.B.: Yaşanmışlığı olan objelere karşı kayıtsız 
kalamayışımın, beni sokakta top oynayan, 
yahut televizyon ekranının esiri milyonlarca 
çağdaşımdan bariz şekilde ayırdığını fark 
ettiğimde serüvenim başlamıştı. 

Çocuk yaşlarımda babamla birlikte gezindiğimiz 
İstanbul Kapalıçarşı bedestenlerinin mistik 
atmosferi ve sonrasında antikacı dükkânlarından 
yayılan gomalak cilasının rayihası, bu tutkunun 
oluşumuna büyük ölçüde zemin hazırladı.

D.: Neden Çanakkale Savaşı kalıntılarını 
toplamayı tercih ettiniz?
Y.B.: Sözün başında belirtmeliyim ki antika 
eserlere karşı olan zaafım ile Cumhuriyet’in 
mayalanmasına ön hazırlık niteliğindeki 
Çanakkale Savaşı’nın kalıntılarına olan 
düşkünlüğüm arasında belirgin bir ayrım var. 

Savaşın Yorgun 
Tanıkları

C
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Etnografik antika eser ile savaş arkeolojisinin 
sahasına giren harp kalıntıları birbiriyle 
karıştırılmamalıdır. 

Hepimizin okullardaki klasik tarih derslerinden 
aşina olduğumuz; son 15 yıldır gündeme 
gelmesiyle de ülkece hakkında biraz daha fazla 
bilgilendiğimiz 1915 Çanakkale Savaşı hiç 
kuşkusuz Türk tarihinin en önemli ve en kanlı 
savaşlarından biridir. 

Gönüllü olarak Saraybosna’dan yola çıkıp 
Çanakkale’ye çarpışmaya giden akrabalarımız 
vardır. Rahmetli dedemin büyük amcası da 
Galiçya Cephesi’nde şehit düşmüştür.

Sahibi olduğum mütevazı koleksiyonun 
hikâyesine gelince…  Kişisel koleksiyonumu 
oluşturmamda ilk kez 1996 yazında ailece 
gittiğimiz Gelibolu Milli Parkı ve civarındaki 
müzeleri görmüş olmamın önemli etkisi var. 

Bugün dahi yarımadaya yağan her şiddetli 
yağmurda ve tarlaların sürülmesi esnasında 
alt-üst olan topraktan hurdalar çıkar meydana. 
“Bu saatten sonra ne kurtarılabilir?” derdinde 
olan ben de bu insanların bir asra yakın süredir 
saklı kalmış, bir kenarda unutulmuş onlarca 
malzemesini, imkânlarım elverdiği ölçüde, 
toplayıp bir koleksiyon haline getirdim. 

Önceleri müze vitrinlerinde görüp hayranlıkla 
izlediğim bu yorgun tanıklar bana ziyadesiyle 
tesir etti. Onları sadece görmek beni tatmin 
etmedi. Ben onlara dokunmak da istedim. 
Sakladıkları sırların peşine düşmem için bir 
şekilde onlardan bende de olmalıydı.

Üstte:
Anzak süngüsü ve 
Fransız süngüleri

Sağda: 
Royal Army 

nişanları
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Osmanlı tenvir 
tabancası ve 
İngiliz Revolver 
tabanca

D.: Koleksiyonunuzun kapsamından, ne kadar 
sürede, nasıl oluştuğundan ve koleksiyondaki 
objelerden bahseder misiniz?
Y.B.: O tarihlerde özel müze adına tek bir 
örnek vardı. O da Alçıtepe Köyü’ndeki “Salim 
Mutlu Harp Hatıraları Müzesi”ydi. Rahmetli 
Salim Amca bakkaldı, ama aynı zamanda 
çocukluğundan beri yok olmasına kıyamadığı 
harp objelerini kendi imkânlarıyla oluşturduğu 
müzesinde sergileyen entelektüel bir köy 
sakiniydi.

Salim Amca’nın bana birkaç mermi çekirdeği 
ve şarapnel misketi hediye etmesi beni kendi 
birikimimi oluşturmaya sevk etti. 
Alçıtepe ve Seddülbahir bölgesinden 
edindiğim irili ufaklı objelerin arasında 
neler yoktu ki; patlamamış fişekler, 
palaska tokaları, çeşit çeşit düğmeler, 
rom şişeleri, bomba parçaları, mataralar ve 
daha niceleri… 

İlerleyen yıllarda benzerlerini 
bitpazarlarından ve 

antikacılardan bulup temin 
ettim. Kimisini öğrenciyken harçlıklarımı 
biriktirerek aldım. Bazısına imkânım el vermedi, 
arkasından bakakaldım. Fakat şu bir gerçek ki 
bu birikim yakın tarihimizi tanıma adına beni çok 
eğitti.

D.: Hepsi çok değerli objeler, ama içlerinden 
en değerlisi diyebileceğiniz, koleksiyonda özel 
yeri olan bir obje var mı?
Y.B.: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1915 
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yılında Harp Mecmuası’na basılan resmi için 
koleksiyonumun tamamlayıcısı diyebilirim.

D.: Koleksiyonda yaşanmışlığıyla diğerlerinden 
farklılaşan, özel hikâyesi olan bir obje var mı?
Y.B.: 1980’li yılların sonlarında Gelibolu 
Yarımadası Milli Parkı hudutlarında çıkan orman 
yangınında bulunmuş bir İngiliz matarası var 
ki yaşanmışlığı katre katre tatmış… Üzerinde 
yer alan süngü darbeleri belli ki bulan bir daha 
kullanamasın diye vurulmuş.

HOBİLER MESLEKLERHOBİLER

D.: Peki yurt dışında, özellikle de savaşın diğer 
tarafında bulunan ülkelerden gelip Çanakkale 
Savaşı objeleri toplayan, koleksiyon yapan 
yabancılar var mı?
Y.B.: Hem de ziyadesiyle… Fakat onların 
gözüyle durumun kritiğini yaparsak, Türk tarafına 
ait parça bulma konusunda bizim kadar avantajlı 
değiller. Bundan birkaç yıl önce gazetelerde 
yer alan, baba-oğul iki Anzak torununun 
yarımadada kaçak kazı yaparken yakalandığı ve 
sınır dışı edildiği haberi buna çarpıcı bir örnektir.

D.: Değerli bir objeye rastladığınızda neler 
hissediyorsunuz?
Y.B.: Eğer bir daha karşıma çıkmayacağını 
seziyorsam ve alım gücüm de varsa “aileye” 
katıyorum. 

D.: Koleksiyonunuzdaki objeleri nasıl 
koruyorsunuz?
Y.B.: Arazide bulunan parçaların üzerindeki 
kaba toprağı sadece yumuşak diş fırçası ve 
suyla alıyorum, tüm metal yüzeylere koruyucu 
yağ dışında başka hiçbir şey sürmüyorum.

D.: Savaş objeleri koleksiyonu yapmanın ne 
gibi zorlukları var?
Y.B.: Ben vitrin koleksiyoneriyim; dolap 

Üstte:
Türklerin de 

kullandığı Alman 
Bayer marka ilaç 

kapsülü - Suvla 
bölgesi

Altta:
Sahra 

hastanesinde 
İngiliz yaralılar
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koleksiyoneri değil… Yılda bir kez de olsa 
koleksiyon kulübümüz aracılığıyla eserleri halka 
teşhir ediyoruz. Bu eserlere sahip olmanın 
en önemli mesuliyeti, emanetçi olmamızı bize 
hatırlatması. Günü geldiğinde Yavuz Balkan 

Koleksiyonu adı altında bu topraklarda yerini 
bulacak olması ümidini taşıyorum. Artık 
koleksiyoner ile eski eser kaçakçısı ayrımının 
yapılmasının zamanı çoktan geldi. Okullara 
müzecilik dersi konulması da düşünülmeli.

D.: Koleksiyona yeni bir parça kabul 
ederken ne gibi kriterler arıyorsunuz?
Y.B.: Hiç görmediğim bir parçayı, 
bilen dostlara göstererek fikir alır, ona 
göre tenkit ederim. Ender bulunan 
bir parça tabii ki beni çocuk misali 

sevindirir, ama yegâne kriterim 
de bu değildir.

Düşman 
birliklerine ait 
muhtelif tıbbi 
şişeler
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Üstte:
Osmanlı, Fransız 

ve İngiliz 
mataraları

Sağ üstte:
Osmanlıca 

rakamlı mermi 
ayar tapaları

ve kurşun 
tarafından 

delinmiş İngiliz 
mermi kovanı

Altta:
Asakir-i Şahane 

(Padişahın 
Askerleri) yazılı 
Osmanlı kemer 

tokaları

Sağ sayfa:
Harp Mecmuası 

kapağı - Kireçtepe 
Jandarma Anıtı 

ve Mustafa Kemal

D.: Çanakkale Savaşı objeleri dışında başka 
objelerin de koleksiyonunu yapıyor musunuz?
Y.B.: Görsel sanatların cazibesine karşı kendimi 
alıkoyamıyorum. Koleksiyon demeyelim de 
günlük kullanım eşyası olan ev mobilyalarım 
ve akabinde öbür dekorasyon argümanları 
1890-1910 yıllarının Art Nouveau stilindedir. 
Sayısı elliyi zorlayan ve her gün kullandığım fötr 
şapkalarım da cabası…

D.: Bugün koleksiyonunuza Türk halkının ilgisi 
nasıl?
Y.B.: İnsanlarımıza güzel sergiler ve etkinlikler 
sunmak onları onurlandırıyor haliyle… Bu 
anlamda, aslında benim için bu uğraş, hobiden 
öte bir nevi sosyal sorumluluk. Çanakkale 
sergilerime mutlaka bir sergi defteri eşlik eder. 
Nabız yokladığımı söylemiştim: Çocuklar ne 
yazmış? Gençler ne düşünüyor? Yetişkinler ve 

yaşlılar ne hissetmiş? 
Bu tür sorulara defterin 
kendisi yanıt veriyor.

D.: Koleksiyonunuza yurt 
dışından ilgi var mı?
Y.B.: Yurt dışında sergi açmadım, 
fakat internet ortamında kurduğumuz 
askeri tarih grubunda yabancı koleksiyonerler 
ile yaptığımız görüşmeler sayesinde onlarla 
birikimlerimizi, bilgilerimizi paylaşıyoruz.

D.: Son olarak gençlere ve koleksiyon yapmaya 
başlayacaklara neler önerirsiniz?
Y.B.: Bu tutkunun yılları doldurarak bir ömre 
yayılacağı gerçeğine hazır olmalarını kendilerine 
telkin etmeliler. Bir konu ya da tema seçerek 
işe girişmeleri kanımca en sağlıklı başlangıç 
olacaktır.
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Sezaryen Doğumun 
Bebeğe Etkileri 

ezaryen doğum, doğum kanalı yerine 
karın boşluğu açılarak bebeğin 
doğmasıdır. Sezaryen doğum 

kararını, anne veya bebeği ilgilendiren tıbbi 
nedenlerle kadın doğum uzmanı verir. 

Gerçekten anne ve bebek sağlığını ilgilendiren 
doğru tıbbi kararlarla, gerekçelerle yapılan 
sezaryen hem anne hem de bebek için hayat 
kurtarıcı olabilir. Örneğin annede preeklampsi 
varsa bu durumda sezaryen kararı anne için 
tedavi sayılır. Bebeğin başının annenin leğen 
kemiğine göre büyük olduğu, anne pelvisi 
ile bebek başı arasında uyumsuzluk olduğu 
durumlarda sezaryenle doğum bebeği doğum 
travmasından korur. Yerinde ve zamanında 
verilen sezaryen kararları ile bebeklerde doğum 
travmaları sıklığı önemli oranda azalmıştır. 

Gebeliğin devamının anne sağlığını tehlikeye 
sokabileceği durumlarda (örneğin annede kalp 
hastalığı bulunması gibi) sezaryen zorunludur. 
Ancak bazen, sadece annenin isteğiyle 
sezaryen yapılır. Zaman zaman ebeveynler 
bebeğin sadece belli bir yıldönümünde veya 
tarihte doğması gibi inanılmaz nedenlerle 
sezaryen doğum istemektedir. Bu nedenle 
bebek bazen zamanından önce, yani 

SAĞLIK SAĞLIK ÇANTASI

S

prematüre olarak dünyaya gelebilmektedir. Bu 
karar bebeği pek çok riskle karşı karşıya bırakır. 

Bazen de doğum sancısından korkan anne, 
sancısız diye, ağrı başlamadan bebeğini 
sezaryenle doğurmak istemektedir. Hâlbuki 
annenin sancı çekmesi bebeğin çekeceği 
sıkıntıları hafifletmektedir. Doğum ağrıları anne 
karnındaki bebeğin sıvı dolu akciğerlerinin 
boşalması için gereken değişimleri, sıvıyı 
emecek kanalların açılmasını başlatmaktadır. 

Doğuma yakın dönemde bebeğin 
akciğerlerinde değişim başlar, ağrı ile suyu 
emecek kanallar açılır ve akciğerlerdeki suyun 
emilimi hızlanır. Yine doğum sancıları ile bebeğin 
akciğerleri anne karnındayken sıkışmaya başlar. 
Eğer bu süreç sağlıklı yaşanmaz ve kesintiye 
uğratılırsa bebeğin anne karnındaki hayattan 
geçiş süreci sıkıntılı olur. Bu dönemde bebeğin 
bazen yoğun bakıma yatırılması ve solunum 
cihazına bağlanması gerekebilir. 

Sezaryenle doğum sonrası, özellikle sancısız 
sezaryen doğumda, “respiratuar distres” 
sendromu denilen ve daha çok prematüre 
bebeklerde görülen durumun zamanında 
doğan bebeklerde de oluşma olasılığı artar. 
Sıklıkla da yeni doğanlarda “geçici takipne 
(geçici hızlı solunum)” denilen duruma yol açar. 
Sezaryen sonrası zamanında doğan bebeklerde 
de solunum problemlerinin görülme ihtimali 
en az 7 kat artar. Özellikle doğum sancısı 
başlamadan önce yapılan sezaryende, bebeği 
doğum sonrası döneme hazırlayan olayların 
yaşanmasına izin vermediği için bu risk daha da 
artar.    

Sezaryen sırasında zaman zaman genel 
anestezi yapılması bebeğin solunumunu 
baskılar. Bebeğin ağlaması ve nefes alması 
gecikir. Anne uyutulmasa bile doğumdan 
sonraki ilk ağlama ve ilk soluk alma sezaryenle 
doğan bebeklerde biraz daha geç olur. Doğum 
şekli bebeklerin vücut ısısını dengeleyen 
mekanizmayı (termoregülasyon) etkiler. 
Sezaryenle doğan bebeklerin vücut ısıları daha 
düşük bulunmuştur.  

Sezaryen ameliyatı sırasında bebeğe zarar 
verilebilir. Bebeklerde kesi ve çizikler oluşabilir. 
Her ne kadar sezaryen doğumun kendisi 
anne sütü salınımını etkilemese de, sezaryen 
doğumlardan sonra emzirme sorunları 
daha sık görülür. Anne, bebeğini emzirirken 
daha fazla zorlanır. Ayrıca sezaryen doğum 

Prof. Dr. Bekir S. Kocazeybek 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
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sonrası ameliyat yerinde iyotlu bileşiklerle 
yapılan pansumanlar çok daha geniş alanda 
yapıldığından bebekte iyot yüklenmesine neden 
olabilir.
 
Sezaryen doğumun uzun sürede insan 
sağlığı üzerine olumsuz etkileri mevcuttur. 
Danimarka’da 35 yıllık kayıt sisteminin 
incelenmesi sonucunda 2015 Ocak ayında 
yayınlanan bir araştırmayla; sezaryenle doğan 
bebeklerde astım, juvenil romatoid artrit, 
inflamatuar bağırsak hastalığı, bağışıklık sistemi 
yetmezliği ve lösemi riskinde artış olduğu 
gösterilmiştir. 

Başka çalışmalarda da sezaryenin tip 1 diyabet 
hastalığı, alerjik rinit ve egzama görülmesini 
arttırdığı gösterilmiştir. Yine 2015 yılında 
yayınlanan bir araştırmaya göre dünyada 
sezaryen doğum oranında artmayla eş zamanlı 
olarak astım riskinde %20 oranında artış olduğu 
gösterilmiştir. Sezaryenle doğan bebekler 
doğum sonrası sorun yaşamasalar bile 
yaşamlarının daha sonraki dönemlerinde astım 
riski ile karşı karşıyadır. Norveç’te doğumdan 18 
yaşına kadar izlenen yaklaşık 1 milyon 800 bin 
bebek üzerinde yapılan çalışmada, sezaryenle 
doğan bebeklerde astım riskinde orta derecede 
artma olduğu gösterilmiştir. 

Bazı çalışmalara göre; sezaryenle doğan 
bebeklerde çölyak hastalığı ve ishal riski 
de artmaktadır. Bebeğin yüzünün, doğum 
kanalında annenin bağırsaklarına doğru, yani 
arkaya dönük doğması, bebeğin doğal mikrobik 
ortamının anne mikroflorası ile oluşmasını 
başlatır. Böylece bebeğin vücudu (bağışıklık 
sistemi, mide ve bağırsakları için olumlu etki 
gösterecek olan) laktobasilus gibi faydalı 
mikroplarla kaplanır ve bu bebeklerde ömür 
boyu sürecek etki sağlar. 

Ülkemizde sezaryen doğum oranı dünya 
ortalamasının üzerindedir. Geçtiğimiz yılın ilk 
9 ayı için Türkiye’de sezaryen doğum oranı 
%52’dir. Üniversite hastanelerinde bu oran 
%70’e ulaşmaktadır. Sezaryen doğum oranının 
%15’in üzerine çıktığı ülkeler, Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından, “sezaryenin fazla yapıldığı 
ülkeler” grubunda değerlendirilmektedir.

Sezaryen doğumun her şeyden önce bir 
ameliyat olduğu unutulmamalıdır. Spinal, 
epidural anestezi olarak bilinen yöntemlerle, 
anne uyutulmadan anestezi bile yapılmış olsa, 
işlemin getirdiği riskler söz konusudur. Sezaryen 

doğum şeklinin normal bir doğum şekli olmadığı 
bilinmeli ve tıbbi nedenler dışında, zorunlu 
olmadıkça seçilmemelidir. 

Annelerin zorunlu olmadıkça sezaryen 
doğumu tercih etmemeleri önemlidir. Sezaryen 
doğumların azaltılması sadece kadın doğum 
uzmanlarına bırakılmamalıdır. Yaşanılan her 
problemin normal doğuma bağlanması, 
ilişkilendirilmesi gibi bir baskı ile çalışan 
doktorların karar vermesi giderek daha güç 
olmaktadır. Başta annelerin bebeklerinin kısa 
ve uzun dönemde sağlıklı olmasının normal 
doğuma bağlı olduğunu bilmesi ve inanması 
ile sezaryen doğum oranları kabul edilebilir 
seviyelere inecektir.
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emre ile taze bahar başlardı içimizde. 
Yüreklerde umut, gözlerde özlem. 
Kuşların seslenişi, bağ ve bahçelerin 

dirilişi. Sonra bir tutam gün ışığı sevgiye 
susamış bir el gibi okşardı bedenimizi. 
Yağmurlar serinletirdi oyuna tutkun yüreğimizi. 
Sonra kardelenler çıkarırdı başını topraktan; 
arkasından da çiğdemler gülümserdi renk 
renk…    

“Çiğdem Gezmesi” ve “Çiğdem Aşı”, 
çocukluğunu Anadolu’nun göbeğinde geçirmiş, 
bugün yaşı 60’ın üzerindeki bizim kuşak için 
hoş anılarla harmanlanıp hatırlanan, sessiz 
sedasız yok olup gitmiş pek çok gelenekten 
birisidir. Baharın gelişini ilan eden ve kutlayan 
bu çocuk odaklı oyunla karışık ritüeli hâlâ 
hatırlarım. Güneş biraz gülümsedi mi, elimizde 
kazgıç tarlalara koşardık. Saatler sonra 
ayakkabılarımız yarıya kadar çamur, elimizde 
de birer tutam çiğdemle mahalleye dönerdik. 
Birkaç tanesini su dolu bardağa koyup evde 
bırakır, diğerlerini de çalıya takarak çiğdem 
merasimine hazırlardık. 

Merasim yapacağız ya! İşi çocukça ciddiye alır, 
en büyüğümüzün yaptığı görev dağılımıyla gırgır 
şamata yola düşerdik. En öne elinde çiğdemle 
süslü çalıyı bayrak gibi taşıyan geçer; arkasında 

ÇEVRE ÇEVRE

da sırasıyla, bir orkestra şefi gibi çiğdem 
manisini yöneten, ziyaret edilen ev ahalisine 
dağıtılacak çiğdemleri tutan, karşılığında 
bulgur, yağ, kıyma gibi malzemeleri torbasına 
dolduran ile ateş yakmak için verilecek odunları 
taşıyacak olan gelirdi. Elbette en arkada da tüm 
mahallenin sesi gür, karnı aç fıkır fıkır orkestra 
üyeleri. 

Mahallenin demir tokmaklı bütün kapıları tek 
tek çalınır, kapı açılıp da ev ahalisi yüzünü 
gösterene kadar hep bir ağızdan: “Çiğdem 
çiğdem çiçeği, alaca bulaca saçağı, dam 
üstünde boyunduruk, dura dura yorulduk, 
verenin oğlu olsun, vermeyenin kedisi ölsün” 
denilirdi. Hemen arkasından da eklenirdi: 
“Yağdan, bulgurdan, kıymadan ne verirseniz.” 
Şayet ev sahibi kapıyı açmakta gecikirse, daha 
gür bir sesle: “Çiğdem sarı ben sarı, çiğdeme 
konmuş bir arı, her kapıda bir kocakarı, verenin 
oğlu olsun, vermeyenin kedisi ölsün” diyerek ev 
ahalisi çocukça uyarılırdı. Evdekiler de maddi 
durumuna göre bulgur, yağ, soğan, kıyma ya 
da yakacak odunla, zaten bildikleri, her yılın bu 
mevsiminde tekrarlanan eğlenceyle karışık bu 
oyuna kendilerince katkıda bulunurlardı. 

Torba doldukça büyük coşkuya dönüşen 
Çiğdem Gezmesi, aşı pişirecek gönüllü evinin 
avlusunda son bulurdu. Toplanan ganimet 
ortaya dökülür, evden gelecek habere kadar 
bütün çocuklar, sokağın mümkün olduğunca 
ev yakınında, kulakları kirişte oyuna dalarlardı. 
Evin tandırlığında, ocaktaki sacayağı üzerine 
yerleştirilen kalaylı bakır kazanda pişirilen 
Çiğdem Aşı, gelen haberle birlikte, ellerinde 
tahta kaşıklarla oyuna dalan çocukların evin 
taşlığında yer sofrası etrafına tespih taneleri gibi 
dizilmeleri ve tepsi ortasına çiğdem çiçeğinin 
dikilip yağmalanırcasına yenmesiyle sonlanırdı. 
Elbette, kaşığı büyük ve kol hareketi seri olan 
çocuklar sofradan kârlı kalkardı.

ÇEKÜL’ün 2003 yılından itibaren Anadolu’nun 
farklı kentlerinde organize ettiği, hedefi çocuk ve 
gençlere kentlilik bilinci kazandırmak, yaşadıkları 
kentin doğal ve kültürel zenginliklerinin 
farkına varmalarını sağlamak olan “Kentler 
Çocuklarındır” projesinin bir başka versiyonu 
olarak kurgulayıp, bu geleneği Çorum’da 
canlandırma düşüncesi üç yıl önce aklıma 
düşmüş, ancak rol alacak çocukları bir araya 
getiremediğim için gerçekleştirememiştim.

Bu yıl bazı kurum ve kişilerin de desteğini alarak 
üç yıl ertelediğim bu hayalimi gerçekleştirme 

CHazırlayan: 
Hasan Tuluk
ÇEKÜL Çorum 

Gönüllüsü, 
Eğitimci, 

Araştırmacı, 
Metal Sanatçısı 

Sizin için Bir Orman 
Düşledik!
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şansı buldum. Bu amaçla benim de mezun 
olduğum Çorum Gazipaşa İlköğretim Okulu ile 
Yavruturna Mahallesi sakinleri ve dostlarımın 
desteğini alarak bir program hazırladım. Değerli 
dostum Hitit Üniversitesi MYO Okutmanı 
Mehmet Aydınkal’ın profesyonel katkılarıyla 
projelendirdiğimiz program, Çorum Valisi Sayın 
Nurullah Çakır’ın da resmi desteğiyle nihayet 
hayata geçti. 

Şenlikten bir gün önce, mahalle sakini 
dostlarımla önceden belirlediğimiz, çocukların 
kapısını çalacağı 10 evi bilgilendirdik ve Çiğdem 
Aşı için gerekli malzemeleri bu evlere dağıttık. 
Amacımız, bu geleneği olabildiğince otantik bir 
ortamda gerçekleştirmekti. 

Kapı tokmakları tek tek çalındı, maniler 
söylendi. Güneşten rengi kararmış, çizgi 
çizgi lifleri çıkmış kanatlı kapılar gıcırdayarak 
açıldı. Dünün çocukları, bugünün nineleri bir 
ellerinde çiğdem, ötekinde bulgur, yağ, kıyma 
ile kendilerine uzatılan torbaları gülümseyen 
yüzlerle doldurdu. 

Demir tokmaklı kapısı çalınan daha ilk evde, 
oyalı yazmalı kadının eline tutuşturulan çiğdem 
çiçeğini koklarken yüzünden okunan hatıralarla 
bezeli mutluluk belirtisi, şenliğimizin hedefine 
ulaştığını gösteriyordu. Evimizde önceden 
pişirilen Çiğdem Aşı’nı, eski evin avlusuna 
serilen yer sofrası etrafına tespih tanesi gibi 
dizilen çocukların, şaşkınlıkla karışık eğlenceyle 
yemesiyle Çiğdem Gezmesi Şenliği son buldu. 

Ağabeyimin anlattığına göre 1943 yılında 
Yavruturna Mahallesi’ndeki evimizde, annemin 
pişirdiği Çiğdem Aşı’nı evimizin o daracık 
avlusunda kaşıklayan çocukları babamın büyük 
bir keyifle izlediği gibi, 69 yıl sonra ailenin ikinci 
kuşağı olarak ben de aynı mutlulukla izledim. 
Günün sonunda Çiğdem Gezmesi ve Çiğdem 
Aşı Şenliği’nin çıktıları çok boyutluydu. Her 
şeyden önce, etkinliğin içinde doğrudan ya 
da dolaylı yer alan herkes için bu gelenek ya 
yeniden canlandı ya da ilk kez farkına varıldı.

Artık 2009 yılından itibaren UNESCO’nun 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsil 
Listesi’nde yer alan “Çiğdem Gezmesi” için yeni 
hedef, her yılın Mart ayında, daha geniş destekli 
ve katılımlı bir organizasyonla bu geleneği 
yaşatmak.
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ESTETİK VE GÜZELLİKESTETİK

Yüz Germe 
Ameliyatları    

ünün birinde her birimiz aynaya 
baktığımızda ve yüzümüzün 
yerçekiminin kuvvetine yenildiğini 

fark ettiğimizde, kendiliğinden başımızı dik 
tutarak, yüzümüzü gergin görmeye çalışırız. 
İşte bunlar yüz germe ameliyatı ile tanışma 
zamanımızın geldiğinin sinyalleridir.   

Sarkmamış bir yüzde kuvvetli mimik adalelerinin 
ortaya çıkardığı kırışıklıkları yüz germe ameliyatı 
ile yok etmek mümkün değildir. Bu yalnızca 
adalelerin fonksiyonunun giderilmesi ile 
mümkün olur ki bu da hareketsiz, ifadesiz bir 
yüz görünümü yaratabilir.

Senelerin ve yaşam şartlarının bıraktığı izleri 
yok etmek, hastalarımın birincil isteklerindendir. 
Yüz bundan dolayı “ruhun vitrini” olarak 
tanımlanır. Kişi yüz adalelerinin yansıttığı 
ifade tarzıyla iç dünyasını dışa yansıtır. Yüzde 
çirkin bir görünüm yaratmak için 60 adalenin 
kasılması gerekirken, bir gülüş için 10 adalenin 
fonksiyonu yeterlidir. Yüzde gerilmesi gereken 
aşağı doğru sarkmış 3 bölüm vardır; alın, 
yanaklar ve boyun. 

Dr. Serdar Eren 
Eren Estetik

Yüzün yaşlanması ve sarkması bir harmoni 
içindedir. Dolayısıyla gerilmesi de harmoni 
içinde olmalıdır. Yüz sarkmasını düzelttirmek 
isteyen hastalarım genellikle yüzün bir 
bölümünün sarkmasından şikâyet ederler ve bu 
durumun düzeltilmesini isterler. Çünkü kendileri 
defalarca aynanın karşısında iki parmakları ile o 
sarkmış bölgeyi gerdirmişlerdir. 

En güzel örnek de baş ve işaret parmağı 
arasında boyun derisini tutup kulak arkasına 
çekmeleridir. Çünkü en çok göze çarpan 
sarkıklık oradadır. Ancak yüzün diğer bölgelerini 
aynen bırakıp sadece boynu germek harmoniyi 
bozduğundan tamamı ameliyat edilmiş bir yüz 
görünümü verir.  

Oysa yüz germe ameliyatından sonra yüzün 
gençleşmiş ifadesi natürel olmalıdır ve yüz 
yapısı harmonisini korumalıdır. Ameliyatın 
getirdiği netice kişinin görünümünü senelerce 
geriye bile götürse, bu genç görünüm hastanın 
yakınlarınca bilinen tanıdık yüz ifadesinden 
uzaklaşıp yabancı bir yüz gibi algılanmamalıdır.

Kısaca benim için bir plastik cerrahın en çok 
hoşuna gidebilecek söz hastasına başkalarının; 
“Ameliyatın çok güzel yapılmış” demesi yerine; 
“Çok güzel, genç ve dinlenmiş görünüyorsun” 
ifadesinin kullanılmasıdır. Bu da ancak yüzün iyi 
bir analizden sonra harmoni koruyucu bir strateji 
belirlenerek ameliyat edilmesi ile mümkündür.

Bu kazanılmış güzel görünüm kişinin sosyal ve 
duygusal yaşamını mutlaka pozitif etkileyecektir. 
Kendine güvenme, kendini iyi hissetme 
duyguları yükselecektir. Ama bu etkiyi fazla 
abartıp da Dr. Ulrich Hinderer’in söylediği gibi, 
bu türlü estetik ameliyatları her zaman “bıçak ile 
psikoterapi” diye tanımlamak doğru değildir.

Yüz germe ameliyatı kötü anıların ve duyguların 
bıraktığı izleri silebilir, ama yaşanılmakta 
olan ruhsal çöküntüyü asla. Daha önce fark 
edemediğim, ruh dünyalarında fırtınaların estiği 
anlarda yaptığım yüz estetikleri hem hastanın 
hem benim başımı ağrıtmıştır. Yüz germe 
ameliyatı arzu eden hastalarıma söylediğim 
söz; “Eğer kendinizi genç, canlı ve dinamik 
hissederken, aynada yorgun ve yaşlı bir yüz 
görüyorsanız, bu farklılığı ameliyatla gidermek 
istemeniz normaldir.” 

Yüz germe ameliyatı denilince hemen aklınıza 
tüm yüz derisinin, deri altı yapılarından ayrılıp 
bütün kırışıklıkların giderilerek gerilmesi gelebilir. 

G
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Çünkü yüzde sarkmayı önleyici ameliyat yoktur, 
tedavi edecek ameliyat vardır. Bunun yaşı ise 
sarkmanın belirginleşmesi ile başlar. Yapılacak 
ameliyatın metodu ve kapsamı da bu sarkmanın 
derecesi ile alakalıdır.

Tabii ki genç yaşta yapılan ameliyatlar çok fazla 
kesilmeyi gerektirmez. Dokuların stabilizesi genç 
yaşta yapılan ilk ameliyatla sağlanmıştır. 10 sene 
sonra yine aynı az dozda germe tekrarlanır ve 
yüzün görünümü aynı dinçlikte kalır. 37, 47 ve 
55 yaşında 3 defa mini liftingle ameliyat ettiğim 
bir hastamın yüz germe ameliyatı olduğunu 
aile yakınları dışında kimse anlamamıştır ve 
de hala ne kadar genç ve güzel olduğunun 
komplimanlarını almaktadır.

Bütün kırışıklıklar giderilirse mimiksiz bir yüz 
ortaya çıkar ki bu yüze bir maske görünümü 
verir. Oysa alın ortasındaki, göz ve dudak 
etrafındaki kırışıklıklar ilave metotlarla ayrıca 
tedavi edilebilir.

Yüz germe ameliyatında derinlik olarak üç 
tabakada işlem yapılabilir. En üstteki tabaka 
deridir ve sadece bunun fazla gerilmesi ile 
rüzgâra karşı yürüyen bir insanın yüz görünümü 
ortaya çıkabilir.

Önemli olan ikinci tabaka, yani yüze harmoni 
ve stabilite veren SMAS tabakasıdır. Bu tabaka 
ile birlikte boyun ve alın adalelerinin ayrı olarak 
gerilmesi, daha doğrusu sarkmış durumdaki 
yerlerinden eski pozisyonlarına getirilmesi, yüze 
eski natürelliğini ve dinamizmini kazandırır.

Üçüncüsü ise periost denilen kemik üstündeki 
tabakadır. Bu tabakanın liftingi genellikle 
endoskopi tekniği ile yapılır. Bazı otoriteler bu 
metodu uygulayarak yüzü gençleştirmenin 
yanında yüzde aşikâr ifade değişiklikleri 
meydana gelmesine sebep olmuşlardır. Bu 
değişiklik olasılığı hasta ile ameliyattan önce 
mutlaka konuşulmalıdır.

Hastaların konsültasyonlarda hep sorduğu bir 
soru vardır; “Bu yüz germenin etkisi ne kadar 
sürer?” Verdiğim yanıt; “Ömür boyu” olur. 
Bunun da sebebi var. Bugüne kadar birçok ikiz 
kardeşe çeşitli estetik ameliyatları aynı anda 
yaptım. İkizler hep aynı kalmak istedikleri için 
genellikle aynı anda ameliyat olmak isterler. 
Bir keresinde ikiz kız kardeşlerden sadece 
birine yüz germe ameliyatı yaptım, diğeri 
kan sulandırıcısı almak zorunda olduğundan 
istemedi. Aradan uzun yıllar geçmesine 
rağmen, ameliyat olan hasta, ikiz kız 
kardeşinden aşikâr bir şekilde genç görünüyor. 
Bu avantaj da ömür boyu değişmeyecektir. 
Tabii ki biyolojik saati tamamen durdurmamız 
mümkün değil.

Konsültasyonda sıklıkla sorulan ikinci soru 
da; “Bu ameliyatı şimdi mi yaptırayım, yoksa 
daha bekleyeyim mi?” Ben bu soruyu karşı 
bir soru ile cevaplandırmak isterim; “Sizi mutlu 
edebilecek, hoşunuza gidebilecek bir şeye 
sahip olma imkânınız olduğunda, bu mutluluğu 
hemen yaşamak mı, yoksa 4-5 sene ertelemek 
mi istersiniz?” Kısaca yüz germe ameliyatının 
yaşı yoktur, dokuda sarkmanın olup olmadığı 
önemlidir. Yüzünüzde sarkma yoksa plastik 
cerrahın kapısını çalmanıza gerek yoktur. 
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Türkiye’nin İlk Ağır Sanayi Hamlesi 

ürkiye’de demir-çelik sanayisi kurulup 
kurulamayacağının incelenmesine 
1925 yılında İktisat Vekâleti tarafından 

başlandı. Bir taraftan petrol yataklarının 
incelenmesi için Lüksemburglu Dr. Lucius, diğer 
taraftan kömür ve demir cevherini incelemek 
üzere Avusturya’dan Leopen Maden Okulu 
profesörlerinden Dr. Granigg getirildi. 

Dr. Granigg, Türkiye’de demir-çelik sanayisi 
kurmaya elverişli demir cevherinin bulunup 
bulunmadığını, maden kömürlerimizin demir-çelik 
sanayisinde kullanılacak kok kömürü yapımına 
elverişli olup olmadığını, demir-çelik sanayisinin 
ekonomik bir şekilde Türkiye’nin neresinde 

AJANDA AJANDA

kurulması gerektiğini inceledi.Dr. Granigg’in 
çalışmaları sırasında Ticaret Vekâleti’nde bir genel 
müdürlük kuruldu. Başka uzmanlar da getirilerek 
madenlerimiz incelettirildi. Belçika’da Maurice 
ve Almanya’da Koppers firmalarında kömürlerin 
koklaşma testleri, Lüksemburg’da Medinger’de 
demir cevherinin analizleri yapıldı. 

Türkiye’de ağır demir sanayisinin kurulmasına 
dair kanun ise 17 Mart 1926’da kabul edilerek, 
29 Mart 1926 tarihli 334 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlandı. Ancak çalışmalara devam edilemedi 
ve demir-çelik sanayisinin kuruluşu 1928 yılına 
kadar gündeme gelmedi. 

1928 yılı başlarında Erkan-ı Harbiye’de bir 
toplantı yapılarak durum yeniden incelenmiş 
ise de bütçeye ödenek konulmadığından 
demir-çelik sanayisinin kurulması işi ikinci kez 
sonuçlandırılamadı.

1932 yılında Rus heyetinin incelemeleriyle 
çalışmalara üçüncü kez başlandı. Heyetin 
verdiği raporda, 1929-1930 yılları gümrük 
istatistiklerine göre yılda 150 bin ton demire 
sürüm bulunabileceği, gelecekteki ihtiyaç 
da düşünüldüğünde 300 bin ton/yıl üretim 
yapacak yüksek fırınlara gereksinim duyulacağı, 
yüksek fırınların işletilmesi için kurulacak kok 
fabrikasından da kimya sanayisi bakımından çok 
önemli yan ürünler elde edileceği, ağır sanayi 
merkezi çevresinde kurulacak sülfürik asit ve 
diğer yan sanayinin ekonomik olacağı tespit 
edildi. 

Nihayet, ağır demir sanayisinin kuruluş 
yerinin tespiti ve diğer sorunların incelenmesi 
için Sümerbank ve Erkan-ı Harbiye birlikte 
incelemelerde bulunarak Birinci Sanayi Planı’nın 
bu en önemli oluşumunun kesin olarak 
kurulmasına karar vermişlerdi. Kuruluş yeri için 
Karabük yöresi uygun bulundu.

Karabük’ün seçiliş nedenleri olarak; maden 
kömürü havzalarına yakınlık, demiryolu güzergâhı 
üzerinde bulunması ve yörenin işçi yerleşmesine 
uygun oluşu ile jeolojik bakımdan ağır endüstri 
kurulmasına elverişli olması gösterildi.

10 Kasım 1936 tarihinde İngiliz Hükümeti ile 
imzalanan 2,5 milyon sterlinlik bir kredi anlaşması 
sonrası H.A. Brassert firmasına ihale edilen 
tesislerin temeli, 3 Nisan 1937’de İsmet İnönü 
tarafından Filyos Irmağı’nın kolları olan Soğanlı 
ve Araç çaylarının birleştiği geniş çeltik tarlaları 
üzerinde atıldı. Böylece Karabük’te çeltik 

T

1 Nisan II. İnönü Zaferi
1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası  

4 Nisan NATO’nun Kurulması
5 Nisan Avukatlar Günü
6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü
7 Nisan Dünya Sağlık Günü 

8-14 Nisan Sağlık Haftası
9 Nisan Mimar Sinan’ın Ölümü

12-18 Nisan Kalp Haftası
15 Nisan Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşu

15-21 Nisan Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Haftası
15-22 Nisan Turizm Haftası                                   

17 Nisan Dünya Hemofili Günü 
21-28 Nisan Ebeler Haftası                                              

22 Nisan Dünya Günü 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı          
26 Nisan Pilotlar Günü
29 Nisan Dünya Dans Günü
29 Nisan Dünya Nüfus Günü
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü
3 Mayıs Dünya Astım Günü

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
5 Mayıs TBMM’nin İlk Toplantısı

5-13 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
6-12 Mayıs Kan Haftası

10-16 Mayıs Engelliler Haftası
11 Mayıs Anneler Günü

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası
14 Mayıs Eczacılık Günü
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü
15 Mayıs Yeryüzü İklim Günü
15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü

15-21 Mayıs Gençlik Haftası
18-24 Mayıs Müzeler Haftası

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü
31 Mayıs Dünya Hostesler Günü

1-7 Haziran Uluslararası Fenilketonüri Günleri
4 Haziran Orman Genel Müdürlüğü’nün Kuruluşu
5 Haziran Dünya Çevre Günü

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü
14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü
14 Haziran Jandarma Teşkilatı’nın Kuruluşu
17 Haziran Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü
17 Haziran Uluslararası Silahsızlanma Günü
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü
21 Haziran Soyadı Kanunu’nun Kabulü
26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Trafiği ile 

Mücadele Günü
30 Haziran Emekliler Günü
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sağlanamaması durumunda kapatılmasına karar 
verildi. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30 Aralık 1994 
tarih ve 94/16 sayılı kararı ile Karabük Demir-
Çelik Fabrikaları Müessesesi özelleştirme 
kapsam ve programına alındı. Bu amaçla 
müessese 13 Ocak 1995’te Karabük Demir-
Çelik Fabrikaları A.Ş.ye dönüştürüldü. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 94/16 ve 
29 Mart 1995 tarihli, 95/30 sayılı ek kararları 
ile Karabük Demir-Çelik Fabrikaları A.Ş.nin 
Müteşebbis Heyet tarafından 17 Şubat 1995 
tarihinde kuruluşu tamamlanan Kardemir A.Ş.ye 
devri öngörüldü. Başbakanlık Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı ile Kardemir A.Ş. Müteşebbis 
Heyeti tarafından imzalanan 30 Mart 1995 tarihli 
sözleşme ile devir şartları hükme bağlandı. 
Buna göre, Karabük Demir-Çelik Fabrikaları A.Ş. 
hisselerinin tamamı Kardemir A.Ş.ye devredildi.

Gerekli yatırımların tam yapılamamasından dolayı 
kendini yenileyemeyen dev fabrika, özelleştirilme 
sonrası modernizasyon ve tesis yenileme 
çalışmalarına başladı. Çelik üretim sistemi 
değiştirilerek, konverter sisteme geçildi. Dünya 
ile rekabet edilecek hale getirilen bu yatırımlar için 
finans giderleri dahil 210 milyon dolar harcandı. 

Kardemir, 1995 yılında 5.982 milyon dolar, 1996 
yılında 30.217 milyon dolar ve 1997 yılında 
43.592 milyon dolar kar etti. 1998 Asya ve 
Rusya krizi Türkiye’deki çelik sektörünü sıkıntıya 

tarımından 
çelik sanayisine 

dönülerek Türkiye’nin ilk ağır 
sanayi hamlesi başlatılmış oldu.

1 Mart 1938’de teknolojik montaj çalışmalarına 
başlanılan entegre demir-çelik tesisleri, kurucu 
İngiliz firması uzmanları ile birlikte Türk mühendis, 
teknisyen ve işçilerinin emeğiyle 3 yıl gibi kısa 
bir sürede inşa edildi. 6 Haziran 1939’da kuvvet 
santrali işletmeye alındı.

Tesislerden ilk Türk çeliği, 10 Ekim 1939 
tarihinde alındı. Fabrikanın kuruluşunda köylüler 
katır sırtlarında taş taşırken, mahkûmların bir 
yıllık çalışmaları karşılığında cezalarından 2 
yıl düşürüldü. İngiliz ve Alman mühendisler, 
Türk köylüleri ve mahkûmlar, hatta Çankırı 
Cezaevi’nde yatan Nazım Hikmet de tesislerin 
kuruluş inşaatında çalıştı.

Fabrikalar 13 Mayıs 1955’e kadar Sümerbank’a 
bağlı “Demir-Çelik Fabrikaları Müessese 
Müdürlüğü” adı altında çalıştı. Demir-Çelik 
Fabrikası İşletmesi’nin muhtelif ünitelerinin 
ilavesi ile genişletilmesi üzerine müessese 
Sümerbank’tan ayrılarak, 13 Mayıs 1955 tarih ve 
6559 sayılı Kanun ile bağımsız bir KİT durumuna 
geldi ve “Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü” adını aldı.

21 Haziran 1955’te Eti Bank’ın bir müessesesi 
olan Divriği Demir Madenlerini de bünyesine 
alan ve genel müdürlük olarak faaliyet gösteren 
Karabük Demir-Çelik Fabrikaları bünyesinde 
deneyimli montaj elemanları yetiştirerek 
Türkiye’de ağır sanayinin ve üçüncü demir-
çelik fabrikası olan İskenderun Demir-Çelik 
Fabrikası’nın kurulmasına da öncülük etti. 

Uzun yıllar ulusal endüstrinin lokomotifi olan 
Karabük Demir-Çelik İşletmeleri, bir süre sonra 
Karabük’ten kaynaklanmayan nedenlerle zarar 
etmeye başladı. Böylece 5 Nisan 1994 tarihli 
Ekonomik Tedbirler Programı kapsamında 
yıl sonuna kadar özelleştirilmesine, bunun 



70 /

soktuğu gibi Kardemir’i de modernizasyon 
yatırımlarını yaparken yakaladı. Özellikle entegre 
tesisler arasında uzun mamul olarak bilinen 
inşaat çeliği üreten Kardemir, bu krizlerden 
olumsuz etkilenirken bir de haksız rekabetle karşı 
karşıya kaldı. 1998 yılından itibaren zarar etmeye 
başlayan Kardemir, 1998’i 4.788 milyon dolar, 
1999’u 71.441 milyon dolar, 2000’i 61.588 
milyon dolar zararla kapattı. Kardemir 2001 yılı 
bilançosunu ise 118.635 trilyon TL zarar olarak 
açıkladı. 

Tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen 
yılmadan yoluna devam eden Kardemir en son 
çare olarak yurt dışından sağladığı kredilerle 
yatırımlarına yön vermeye başladı. 500 milyon 
dolar üzerinde yatırım yapan fabrika, bunun 
45 milyon dolarını çevresel sürdürülebilirlik 
çalışmalarında kullanarak doğaya saygısını 
gösterdi. Kardemir günümüzde de yaptığı 
yeni projelerle çevreye duyarlı, Avrupa Birliği 
standartlarında bir fabrika olma prensibini 
benimsemeyi sürdürüyor.

Açlıkla Mücadele Sürüyor

irleşmiş Milletler (BM), Haziran ayının 
ilk haftasını “Açlıkla Mücadele Haftası” 
olarak belirlemiştir. 

Haftanın amacı, günümüzün en önemli 
sorunlarından biri olan beslenme sorununa 
dikkat çekmek ve kamuoyunun konuya ilgisini 
arttırmaktır.

Savaşlar, kuraklık, doğal felaketler ve yaşanan 
küresel ekonomik krizler, açlık ve yoksulluk 
rakamlarının her geçen gün artmasına neden 
oluyor. Birleşmiş Milletlerin son açıkladığı verilere 
göre, 805 milyon insan yetersiz besleniyor.

Birleşmiş Milletler, açlıkla ilgili son raporunu 
2014 yılı Eylül ayında yayınlamıştı. Rapora göre, 
dünyada açlık azalıyor, fakat hala 805 milyon 
insan kronik şekilde yetersiz beslenme sorunuyla 
yüz yüze. Yani dokuz insandan biri açlıkla 
mücadele ediyor. Türkiye ise açlık oranını yarı 
yarıya indiren 63 ülke arasında bulunuyor.

Birleşmiş Milletlerin bin yıl kalkınma hedeflerinden 
biri, dünyada açlık çeken nüfusun 2015’te yarı 
yarıya azaltılması. BM raporuna göre, gereken 
çaba gösterilirse, bu hala ulaşılabilir bir hedef. 
Bugüne kadar bin yıl kalkınma hedeflerine ulaşan 
63 gelişmekte olan ülke bulunuyor. 6 ülkenin ise 
2015 yılında hedefe ulaşması bekleniyor.  

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası 
Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Dünya Gıda 
Programı (WFP) tarafından her sene yayınlanan 
“Dünyadaki Gıda Güvencesizliğinin Durumu 
(SOFI 2014)” raporuna göre, açlık çeken 
nüfusun sayısında son on yılda 100 milyon, 
1990-92 yıllarından beri ise 209 milyonluk bir 
düşüş gözlenmekte.

FAO, IFAD ve WFP’nin yönetimlerinde bulunun, 
José Graziano da Silva, Kanayo F. Nwanze 
ve Ertharin Cousin, bu düşüşün açlıkla savaşı 
kazanabileceklerini kanıtladığını ve gerektiğinde 
uluslararası toplumdan destek de alarak ilerleme 
konusunda ülkelere ilham verebileceğini belirtiyor. 

Birleşmiş Milletler raporu, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Asya’da ekonomik olarak gelişen 
ülkelerin gıdaya erişim imkânlarının önemli oranda 
ve hızla iyileştiğini ortaya koydu. Raporda ayrıca 
Güney Asya ve Latin Amerika’nın yanı sıra gıdaya 
erişim konusunda asıl ilerlemenin, kırsaldaki 
yoksul nüfusu kapsayan sosyal koruma 
politikaları ve gelişmiş güvenlik sistemlerini 
geliştiren ülkelerde kaydedildiğine işaret edildi.

Açlıkla mücadelede her ne kadar önemli 
gelişmeler kaydedilse de genel tabloya 
bakıldığında, bazı bölgeler istenilen hedefin 
gerisinde. 

Sahra-altı Afrika’da dört kişiden biri hala kronik 
olarak aç. Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi 
olan Asya’da ise 526 milyon aç insan bulunuyor.

Raporda Latin Amerika ve Karayipler gıda 
güvenliğini arttırma konusunda en başarılı 
bölgeler olarak öne çıkıyor. Bunun yanında 
Okyanusya %1,7’lik bir düşüşle, yetersiz 
beslenmenin yaygınlığı konusunda çok az bir 
gelişme gösterebildi.

José Graziano da Silva, Kanayo F. Nwanze 
ve Ertharin Cousin’e göre bin yıl kalkınma 
hedeflerine ulaşan 63 ülkeden 25’i Dünya Gıda 
Zirvesi’nin 2015 yılına kadar yetersiz beslenen 
insan sayısını yarıya indirme hedefine de ulaşmış 
durumda. Ancak raporda Dünya Gıda Zirvesi 
hedeflerine global düzeyde ulaşmak için gereken 
zamanın dolmak üzere olduğuna da yer veriliyor. 

Yetersiz beslenen insan sayısının hala yüksek 
oluşu, açlık sorununu yenmek için izlenen 
politikaların yenilenmesinin ve somut eylemlere 
dönüştürülmesinin gerekli olduğunu ortaya 
koyuyor. 

B
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José Graziano da Silva, Kanayo F. Nwanze ve 
Ertharin Cousin, gıda güvenliği ve beslenme 
konularının karmaşık problemler olduğunu, 
tek bir sektörün veya yatırımcının çabalarıyla 
çözülemeyeceğini ve koordine bir çalışma 
gerektirdiğini belirtiyor. Bu bağlamda hükümetleri 
özel sektör ve sivil toplumla yakın çalışmaya 
davet ediyorlar. 

FAO, IFAD ve WFP raporuna göre açlık 
sorununu kökten çözmek için uygun bir ortam 
hazırlamak ve entegre bir yaklaşım izlemek 
gerekiyor. Böyle bir yaklaşım, tarımsal üretkenliğin 
arttırılması (araziye erişim, hizmetler, teknolojiler 
ve pazarlar), kırsal gelişimin desteklenmesi ve 
sosyal güvenliğin arttırılması için özel ve kamusal 
yatırımları zorunlu kılıyor. Raporda özellikle 
beş yaşın altındaki çocukların ve annelerinin 
doğru beslenmesi konusunda, özel beslenme 
programlarının önemine de değiniliyor. 

Öte yandan Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’nın (UNDP) çok boyutlu yoksulluk 
endeksine göre 1,2 milyar insan, günde 1,25 
ABD doları ya da çok daha az bir parayla 
geçiniyor. 

2014 İnsani Gelişme Raporu ise kalkınmada 
ilerleme kaydedebilmek ve bu ilerlemeyi güvence 
altına alabilmek için temel sosyal hizmetlere 
evrensel düzeyde herkes için erişim sağlanması 
çağrısında bulunuyor. Aynı zamanda sosyal 
güvenlik ve istihdam alanlarında daha güçlü 
politikalar oluşturulmasına da dikkat çekiyor. 

Teknoloji, eğitim ve bilim alanlarındaki ilerlemeler 
gelecek için daha uzun, daha sağlıklı ve daha 
güvenli yaşamlar vaat etse de risk devam 
ediyor. Söz konusu riskler; geçim kaynaklarının 
daralması, kişisel güvenlik sorunları, çevre ve 
küresel siyaset konularında dünyada yaşanan 
büyük istikrarsızlık.

İnsani gelişmenin sağlık ve beslenme gibi son 
derece önemli boyutlarındaki ilerlemeler doğal 
afetler ya da ekonomik krizler nedeniyle kolaylıkla 
sekteye uğrayabiliyor. Birleşmiş Milletler verilerine 
göre, eşitsizliğe bağlı ortalama insani gelişme 
oranındaki kayıp son yıllarda pek çok bölgede, 
özellikle sağlık alanındaki üstün kazanımlar 
sayesinde azaldı. Fakat birçok bölgede gelir 
eşitsizlikleri arttı ve eğitim alanındaki eşitsizlikler 
de büyük ölçüde sabit kaldı. 

Yoksulluğu azaltmada son zamanlarda 
kaydedilen ilerlemelere karşın 2,2 milyardan fazla 

insan yoksulluk sınırında hayatını sürdürüyor. 
Bu da dünya nüfusunun %15’inden fazlasının 
çok boyutlu yoksulluğa karşı kırılgan olmaya 
devam ettiği anlamına geliyor. Aynı zamanda, 
dünya nüfusunun yaklaşık %80’i kapsamlı sosyal 
güvenlikten mahrum. Dünyadaki tüm çalışanların 
yaklaşık yarısı ise ya kayıt dışı ya da istikrarsız 
şekilde istihdam ediliyor.

Dünya genelinde hızla artan yoksulluk ve açlık, 
en çok çocuk ve gençlerin hayatını etkiliyor. BM 
verileri, artan şiddet ortamı, yoksulluk ve açlık 
nedeniyle, gelişmekte olan ülkelerde doğan 
çocukların sadece %7’sinin 5 yaşına kadar 
yaşayacağını gösteriyor.

Yetersiz gıda ve hijyen koşulları, enfeksiyonları 
ve büyümenin engellenmesi riskini arttırıyor. 156 
milyona yakın çocuk, beslenme yetersizliği ve 
enfeksiyon nedeniyle gelişimini tamamlayamıyor. 
Beslenme yetersizliği; kızamık, sıtma, zatürre 
ve ishale bağlı ölümleri %35 oranında arttırıyor. 
Dolayısıyla çocukların, yani dünyanın geleceği 
için bir an önce global düzeyde ciddi önlemler 
alınması gerekiyor.
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Hayvan Deneyleri Yerine, Minik Sentetik 
Organizmalar

edikal araştırmalarda hayvan temelli 
deneyler bu zamana kadar istenmeyen 
ama gerekli bir uygulama alanıydı. 

Ancak şimdi, araştırmacılar ümit vaat eden bir 
alternatif geliştirmeyi başardılar. Araştırmacılar 
bir çipin içerisinde bir mini-organizma geliştiriyor. 
Bu yolla, insan vücudundaki karmaşık metabolik 
süreçler gerçekçi olarak analiz edilebilecek. 

Kimse, pek çok hastalığın korkusunu ortadan 
kaldıran, modern tıbbın mucizelerinden 
vazgeçmek istemez. Diğer taraftan etkili ve 
güvenli ilaçların geliştirilmesi için araştırma 
laboratuvarlarında hayvanlar üzerinde deneyler 
yapmak kaçınılmazdır. 

Dünya genelinde araştırmacılar hayvan 
deneylerine alternatifler bulmak üzere 
çalışıyorlar. Ancak bunu başarmak hala çok 
zor, çünkü bir maddenin etkisini anlamak için 
onu izole edilmiş doku örnekleri veya hücreler 
üzerinde test etmek yeterli değil.

Fraunhofer Madde ve Işık Teknolojileri 
Enstitüsü’nden Dr. Frank Sonntag 
açıklamasında şunları söylüyor: “Çoğu ilaç 

organizmanın üzerinde bir bütünmüş gibi 
sistematik olarak çalışıyor. Böyle olunca, 
metabolik süreçler boyunca toksik maddeler 
sıkça ortaya çıkıyor ve belirli organlara zarar 
veriyor.” 

Dresden merkezli enstitünün araştırmacıları, 
Berlin Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji 
Enstitüsü ile birlikte çalışarak yeni bir çözüm 
geliştirdiler. Bu çözüm tıbbi araştırmalarda 
hayvan temelli deneyleri gereksizleştirebilir. 
Çözüm kapsamında geliştirilen çoklu organ 
çipi insan vücudundaki karmaşık metabolik 
süreçleri olağanüstü bir doğruluk oranıyla 
kopyalıyor. Çeşitli organlardan elde edilen 
insan hücreleri, çipin içerisindeki birkaç farklı 
pozisyona uygulanabiliyor. Araştırmacılar bu 
hücreleri, araştırma amaçlı kullanıma uygun kan 
bağışlarından elde ediyor. 

Bu “mini-organlar” ufak kanallar aracılığıyla 
birbirleriyle bağlantılılar. Bu sayede araştırmacılar 
insan kan dolaşımını taklit edebiliyorlar. Tıpkı 
insan kalbi gibi çalışan bir mikro-pompa devamlı 
olarak sıvı hücre kültürünü son derece küçük 
mikro-kanallar üzerinden taşıyor. 

Araştırmacılar çipin ayarlarını farklı soru 
setleri ve farklı uygulamalara özgü hale getirip 

M
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Araştırmacılar 
çoklu organ çipini 

(madeni para 
büyüklüğünde) 

ve üç ayrı 
mikro devreyi 

kullanarak, 
belirli böbrek 
hücrelerinin 

rejenerasyonunu 
inceleyebiliyor.
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(mini-organların sayısı ve mikro-kanallara 
bağlantı) modifiye edebiliyor. 

Çip sayesinde hem yeni ilaçlardaki aktif etken 
maddeleri test etmek hem de kozmetik ürünleri 
deriye uygunluk açısından değerlendirmek 
mümkün. 

Çeşitli hücre örneklerini sıvı kanallarıyla 
kombine etme konsepti uzun süredir 
gündemdeydi. Bu yeni sistem ise, 
sahip olduğu iki önemli avantajla önceki 
yaklaşımlardan belirgin şekilde ayrılıyor: 
Mikro akışkan sistem olağanüstü derecede 
küçültülmüş durumda. Pompa kanallar 
üzerinde, saniyede 0,5 mikro litreden daha 
az akış oranlarını yönlendirebilme yeteneğine 
sahip. Bu, hücre örneğiyle katı ortam arasında 
güvenilir bir ilişki olduğu anlamına geliyor. Eğer 
oran yanlış olursa, bu kesin olmayan sonuçlara 
neden olabilir. İkincisi, mikro akışkan sistem 
tıpkı insan kanında olduğu gibi, sürekli bir sıvı 
hücre kültürü ortamı akışını garanti ediyor. 
Ortam, çipin üzerindeki tüm devre boyunca 
durmaksızın akıyor.

Araştırmacılar bir maddenin etkisini test 
etmek için çip üzerine çeşitli hücre örnekleri 
yüklemişler. Ardından, test edilecek aktif etken 
madde eklenmiş. Sonrasındaysa çip üzerinde 
insan organizmasındakine benzer metabolik 
tepkiler işleme tabi tutulmuş. 

Dr. Frank Sonntag ve ekibi belirli hücre 
örneklerinde hangi metabolik ürünlerin 
oluştuğunu ve bunların diğer hücreler üzerinde 
ne gibi etkiler yaptığını net olarak görebiliyor. 
Sonuçlar hayvan temelli deneylerden daha 
etkili. Çünkü bir farenin vücudundaki etkiler 
insanlara birebir oranında uygulanamıyor. 

Kozmetik endüstrisindekiler gibi bazı firmalar 
için yapay organizmalar halen kullanımda. Aktif 
etken maddeler üzerine yapılan araştırmalara 
ek olarak, bir diğer potansiyel uygulama 
daha var. Sonntag şunları söylüyor: “Belirli 
böbrek hücrelerinin neredeyse tüm böbrek 
rahatsızlıklarında anahtar rol oynadığını biliyoruz. 
Bugüne kadar yapılan in vitro testlerde hep 
aynı problemi yaşıyorduk. Oysa geliştirdiğimiz 
çoklu-organ çipi, bir rahatsızlığı takiben 
hücrelerin nasıl yenilendiğini gözlemlemenize 
imkân sağlayan yeni bir test ortamı sağlayabilir”. 
Hayvan testlerine alternatif sunan yapay mini-
organizmalar son olarak 2014 yılında Hayvan 
Güvenliği Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştü. 

Fiziksel Zarar Görenler için Fitness Oyunu

odern bilgi teknolojileri fiziksel engelli 
bireyler için fitness eğitimlerini 
çeşitlendirecek potansiyele 

sahip. Araştırmacılar bu potansiyeli nasıl 
değerlendireceklerinin cevabını ararken, 
bilgi teknolojileri temelli yeni bir fitness eğitim 
teknolojisi geliştirmiş. Yöntem, kullanıcıları 
bilgisayar oyunlarında bulunan unsurlarla motive 
ediyor. 

Bir test deneği vücudunun üst kısmını soldan 
sağa doğru sallıyor. Küçük daireler çizerek 
omuzlarını döndürüyor ve aniden; “Başardım, 
rekor bende!” diye bağırıyor. Çünkü az önce 
bir bilgisayar macerasında en iyi skorunu yaptı. 
Ama bu, tablet bilgisayarın ekranından baktığı 
sıradan bir video oyunu değil. Bu, fiziksel engelli 
bireyler için yeni tip bir fitness aracı.

Oyunun gerektirdiği hareketler deneğe motor 
fonksiyonlarını çalıştırmada, konsantrasyon 
ve koordinasyon çalışmada, dayanıklılığını ve 
gücünü arttırmada yardımcı oluyor. Almanya’nın 
Erlangen şehrinde bulunan Fraunhofer 
Enstitüsü bilim insanlarından Andreas Huber 
şunları söylüyor: “Denek kendi avatarını, 
vücudunun üst bölümünün hareketleri ve bizim 
akıllı omuz pedimizin yardımıyla kontrol ediyor. 
Pedin içerisine yerleştirilen minik algılayıcılar 
deneğin tüm hareketlerini kaydediyor ve 
kablosuz bağlantı aracılığıyla önündeki masada 
duran tablete aktarıyor. Tablette bulunan 
yazılım tüm veriyi işliyor ve deneğin avatarına 
gönderiyor.”

Andreas Huber’in omuz pedi, akrobatik@
home projesinin bir parçası. Bilgi teknolojileri 
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geliştirdi.
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tabanlı fitness oyununun diğer unsurları ise farklı 
firmalar tarafından geliştirilmiş. Bunlar arasında, 
ağırlık değişimleri aracılığıyla oyunu kontrol 
etmek için geliştirilen özel bir koltuk minderi, 
kullanıcıya oyun menüsünde rahatça dolaşma 
imkânı veren ses kontrolleri ve kullanıcıların web 
kameralar üzerinden iletişim kurmasını mümkün 
kılan bir video iletişim sistemi bulunuyor. 

Andreas Huber, Almanya’daki yetişkinlerin 
neredeyse %50’sinin kazalar, yaralanmalar veya 
hastalıklar nedeniyle geçici veya kalıcı fiziksel 
bozuklukları olduğunu belirtiyor. Alman Federal 
Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, akrobatik@
home benzeri, insanların fiziksel olarak 
aktif kalabilmesine yardımcı olan araştırma 
projelerine sponsor oluyor. 

Berlin’de bulunan Sorumlu Araştırma ve 
İnovasyon Merkezi’nden merkezi olarak projeyi 
koordine eden Karolina Mizera, çalışmanın 
sadece inovatif bir teknoloji geliştirmekle 
ilgili olmadığını, somut ihtiyaçlara da cevap 
verdiğini söylüyor. Mizera açıklamasına şöyle 
devam ediyor: “Prototiplerimiz uyuşturucu 
kurbanları gibi, fiziksel sınırlamalarla yaşamanın 
ne olduğunu çok iyi bilen insanlarla birlikte 
geliştirildi. Bu doğrultuda gönüllülerimiz 
günlük yaşamda karşılaştıkları engellere karşı 
geliştirdikleri kişisel stratejilerini paylaşmaya 
ve bizlerle beraber yardımcı teknik sistemler 
için fikir geliştirmeye çok isteklilerdi. Bir kısmı 
uyuşturucu bağımlılığının zararları sonucunda 
uzuvlarını kaybetmişti, bir kısmı ise duyma kaybı 
yaşıyordu ve bu özel durumlar somut fikirlere yol 
gösterdi”

Araştırmacılar uyuşturucu kurbanlarıyla yaptıkları 
çalışmada üç fikir üzerinde durmuş. Tablet 
bilgisayarlar için geliştirilen bir uygulama 
olan e-bag, kullanıcıların otobüs ve trenlerde 
biletlerini göstermelerini kolaylaştırıyor. Bir mobil 
işaretçi, görüş alanı dışında olsalar da duyma 
güçlüğü çeken insanlarla iletişim kurmayı 
mümkün kılıyor. Son olarak akrobatik@home üç 
projenin en büyüğü. 

Ped tüm omuz genişliklerine ve şekillerine 
uyum sağlıyor. İçinde çok akıllı elektronikler 
barındırıyor. Araştırmacılar pede dikey, yatay 
ya da dairesel, akla gelen tüm hareketler için 
gereken algılayıcıları yerleştirmişler. Kullanıcılar 
oyun oynarken farkında olmadan terapistlerinin 
önerdiği tüm egzersizleri yapıyorlar. Oyun tabanlı 
yaklaşım insanları kendi inisiyatifleriyle hareketi 
tekrar etmeye motive etmek için dizayn edilmiş. 

Huber en nihayetinde her birinin kendi skorunu 
geliştirmeye çalıştığını vurguluyor. 

Araştırma projesi yakın zamanda sonuçlanacak. 
Şimdi araştırmacılar elde ettikleri teknik bulgular 
için yeni uygulamalar keşfetmek istiyor. Bunlar 
arasında ticari video oyunları için ileri bir kontrol 
teknolojisi geliştirmek ve algılayıcı teknolojisini 
kıyafetlere entegre etmek de yer alıyor. 

Beyin Sarsıntılarının Teşhisi Kolaylaşabilir

ew York Üniversitesi Langone Tıp 
Merkezi’nin yürüttüğü araştırma 
medikal toplumu beyin sarsıntılarını 

daha etkili tespit etme ve şiddetini ölçmeye bir 
adım daha yaklaştırabilir. 

Bir süre önce, Langone Tıp Merkezi nörologları 
ve beyin sarsıntısı uzmanları, acil servislerde 
veya belki bir gün spor organizasyonlarında 
saha kenarlarında kullanılabilecek basit ve eşsiz 
bir tanı aygıtını tanıttı. Çalışmada kafa travmaları 
nedeniyle acil servislere gelen hastalardaki 
beyin sarsıntılarının veya yaralanmaların şiddetini 
etkin şekilde ölçen bir göz-tarama aygıtı 
tanıtılıyor. 

Langone Tıp Merkezi’nden Dr. Uzma Samadani 
beyin sarsıntıları konusunda hastaların ve 
ailelerin korkularını gidermeye yardımcı olacak 
nesnel bir tanı aygıtına uzun süredir ihtiyaç 
duyulduğunu söylüyor. Samadani şöyle devam 
ediyor: “Yeni göz-tarama metodolojimiz beyin 
sarsıntılarının şiddetini daha iyi teşhis etmemize 
ve tedavi durumunu değerlendirmemize 
yardımcı olacak, ilaçları test edebilmemizi 
sağlayacak kayıp parça olabilir.

3.500 yıldır gözler beyne açılan bir pencere 
görevi görüyor ve zıt yönlerde dönen gözler 
kafa travmalarının ana işareti kabul ediliyor. 
Göz doktorları tarafından yapılan mevcut 
tahminler beyin sarsıntısı veya patlama kaynaklı 
yaralanmalar yaşayan hastaların %90’ının 
göz hareketlerinde fonksiyon bozukluğu 
görüldüğüne işaret ediyor.

Samadani’ye göre, ne yazık ki, gözlerdeki bu 
problemin geleneksel tespit aracı bir hastadan 
ilgili hekimin parmağını gözleriyle takip etmesini 
istemek. Çalışmada kullanılan göz-tarama 
teknolojisi orijinal olarak Dr. Samadani ve Cohen 
Gaziler Merkezi’ndeki meslektaşları tarafından; 
Ortadoğu’daki çatışmalarda travmatik beyin 
hasarı ya da beyin sarsıntıları yaşadığından 
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şüphelenilen gazilerin göz hareketlerini 
incelemek için geliştirilmiş. 

Yeni çalışmada araştırmacılar 64 sağlıklı 
kontrol deneğini acil servise travma nedeniyle 
getirilen 75 hasta ile karşılaştırmış. Tümü 18-
60 yaş arasındaki denekler bir müzik videosu 
seyrederken, 200 saniye süresince hastaların 
gözbebeği hareketlerini izleyip karşılaştırmışlar. 

Araştırma, kafalarını çarpan ve taramalarda 
beynin zarar gördüğü tespit edilen 13 travma 
hastasının yanı sıra, kafalarını çarpan ve tarama 
sonuçları normal olan 39 travma hastasının, 
kontrol deneklerine göre, göz hareketlerini 
normalden belirgin şekilde daha az koordine 
edebildiğini göstermiş. Bedensel yaralanmaları 
olan, fakat beyin taraması gerektirmeyen 23 
travma deneği de göz hareketlerini koordine 
etmede sağlıklı kontrol denekleriyle benzer 
özelliklere sahipmiş. 

Araştırmaya destek veren isimler arasında 
Dr. Richard G. Ellenbogen de bulunuyor. 
Dr. Ellenbogen, günümüzde travmatik beyin 
hasarının, nörolojik ölümlerin en sık görülen 
nedenlerinden biri olduğunu söylüyor. Dr. 
Ellenbogen sözlerine şöyle devam ediyor: “Son 
dönemde sporcuların yaşadığı beyin sarsıntıları 
hem toplumun hem de basının ilgisini çekti. 
Sarsıntıların her yaştan ve cinsiyetten insanı 
etkilemesi ve tüm spor dallarında görülmesi, 
hızlı ve doğru tanının önemini arttırıyor. Dr. 
Samadani ve meslektaşları travmatik beyin 
hasarından şüphelenilen hastaların objektif 
değerlendirmesi için yenilikçi bir fikir ortaya attı. 

Metodun güzelliği alanda ya da yan alanlarda 
tekrarlanabilir ve uygulaması kolay oluşu. 
Travmatik beyin hasarıyla birlikte oluşan 
fonksiyonel zararları değerlendirmek için basit 
bir yöntem sunuyor. Bu da hekimlerin hızlı ve 
doğru tanı koymasına yardımcı oluyor. Göz 
hareketlerini izleyerek niceliksel olarak beyin 
fonksiyonlarını değerlendirebiliyorlar. Yaklaşımları 
sübjektif şikâyetleri temel alan değerlendirmeler 
nedeniyle gözden kaçabilecek hastaların tespit 
edilmesini sağlayabilir.”

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin 
tahminlerine göre 2010 yılında ülkedeki acil 
servislere yapılan ziyaretlerin yaklaşık 2,5 
milyonu travmatik beyin hasarı ile ilişkili. Bu da 
önceki 10 yıla göre yaklaşık %70 artış demek. 
Hâlihazırda beyin sarsıntılarını teşhis etmek için 
altın standart olarak görülen bir aygıt yok. MR 

ve benzeri görüntüleme testleri ise beyinde 
yapısal bir zarar yoksa etkisiz kalıyor. 

Dr. Samadani şunları söylüyor: “Başından 
yaralanmış ve birbirinin aynı tarama sonucuna 
sahip iki hastanın belirtileri tamamıyla farklı 
olabiliyor. İşte tam da bu noktada göz-tarama 
teknolojisi bir hastanın beyin sarsıntısından 
diğer hastadan daha çok etkilendiğini ortaya 
çıkarmamıza yardımcı oluyor.”

Dr. Samadani’nin araştırmasına dışarıdan 
destek veren isimlerden Pennsylvania 
Üniversitesi Perelman Tıp Okulu Beyin Cerrahisi 
Departmanı Başkanı Dr. M. Sean Grady, 
çalışmanın öneminin beyin sarsıntılarının tespiti 
için hem güvenilir bir test yöntemi hem de bir 
biyolojik işaretçi sunması olduğunu belirtiyor. 
Dr. Grady şöyle devam ediyor: “Beyin sarsıntısı 
bilinç kaybı olmadan ortaya çıkabildiği için 
bireylerin aktiviteye devam etme konusunda 
yüksek motivasyona sahip olduğu ve bunun 
semptomları azaltabileceği sportif faaliyetlerde 
ya da askeri ortamlarda gerçekleştirilecek 
müdahalelerde bu yöntem önemli olabilir. 
Kesinlik ve duyarlılık için ekstra çalışmalar 
yapılması gerekse de oldukça ümit veriyor.” 

Yenilikçi 
göz-tarama 
teknolojisi için 
bir denek, bir 
monitörün 
içerisindeki 
farklı bölümler 
arasında sürekli 
hareket eden 
4 dakikalık bir 
videoyu izliyor. 
Aynı anda kamera 
göz hareketlerini 
kaydediyor. 

Dr. Uzma 
Samadani
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Kültür Farkı 

oma İmparatorluğu’nun Büyük 
Britanya Adası’ndan Yakın Doğu’ya 
kadar olan geniş bölgedeki kültür 

etkisi sürecinde, doğuda Çin’den, batıda 
Romanya’ya kadar olan daha geniş bir 
bölgede Asya göçebe kültür etkisi baskın 
olmuştur.   

Bu bölge kültürü, yakın zamanlara 
kadar batılı tarihçiler tarafından 

pek önemsenmemiş, hatta 
“Orta Asyalı göçerler” kültürsüz 
sayılmıştır. Ancak tarafsız 
olunduğunda, göçebe 
kavimlerin ilişki kurdukları ya 
da istila ettikleri bölgelerdeki 
yerleşik kavimler üstündeki 
kültürel etkileri gözle görülür 
durumdadır. 

MÖ 1. yüzyıldaki ilk Hun dalgası 
Avrupa’nın kuzeyine ulaşmış, 

MS 5. yüzyılın ortasında Atilla’nın 
yönetimindeki ikinci dalga ile Hunlar 

Fransa’ya kadar olan bölgeleri ele geçirmişlerdir. 
Bunun sonucunda milattan sonraki ilk bin yılda 
Avrupa’da Alplerin kuzeyiyle güneyi arasındaki 
kültür farkı giderek büyümüştür. Bu fark zamanla 
azalmış olsa da hala vardır. Asya’nın kuzeyi ile 
güneyi arasında ise bu fark zaten vardı. 

Beslenme alışkanlıkları bakımından Avrupa’nın 
güneyi ile Avrupa ve Asya’nın kuzeyini 
karşılaştırdığımızda göreceklerimiz şunlardır: 
Kuzeyde Alp Dağları’nın çizdiği doğal sınırın 
güneyinde kalan Akdeniz kıyısı halklarının, 
bir başka deyişle yerleşik kavimlerinin, 
coğrafyalarının uygunluğunun da etkisiyle 
yaptıkları tarım sonucu, beslenmelerinde 
ekmek/hamur işleri/tahıl, zeytinyağı, şarap 
üçlüsü ağır basar. Et olarak balık ve kuşlar 
tüketilir. Buna karşılık Asya ve Avrupa’nın 
kuzeyinde, bira ve kımız içilmekte, yağ olarak 
tereyağı tüketilmektedir. Yenilen etler çeşitlidir. 
Av hayvanlarının yanı sıra at, deve ve koyun 
başta gelir. Bu bölgeler arasında yemekle ilgili 
alışkanlıklar gibi inanç ve gelenekler de farklıdır. 
Kuzeylilerde sofrada çok yemek yemek yiğitlik 
göstergesidir, güneylilerde ise sofradan yarı 
aç kalkmak erdemdir. Kuşkusuz bu inanış ve 
davranış farklılığında ekonominin ve yaşama 
biçiminin de etkisi vardır. 

YEMEK KÜLTÜRÜYEMEK

Zaman içerisinde keskin hatların yumuşamasına 
karşın, günümüzde de Alplerin güneyinde şarap, 
ekmek/hamur işleri/tahıl, zeytinyağı, kuzeyinde 
ise bira, et, tereyağı, ağırlıklı mutfak kültürleri 
sürmektedir. 

Kuzeydeki göçerler protein açısından zengin 
yiyeceklerle beslenip güçlenirken, güneydeki 
yerleşik kavimlerin sürdürdükleri karbonhidrat 
ağırlıklı beslenmeyle aynı güce ulaşmaları zordu. 

Yapılan son araştırmalar, yüksek protein 
beslenmesinin beyindeki “serotonin” 
salgılanmasında etkili olduğunu göstermiştir. 
Nitekim bazı tarihçilere göre, kuzeyden gelen 
göçebe kavimlerin Roma İmparatorluğu’nu 
tarihten silmeleri, ayrıca uzaydan görülebilen 
tek insan yapısı Çin Seddi’ne karşın Çin’i de 
yüzyıllarca rahatsız etmeleri, proteince zengin 
beslenmelerine bağlanmıştır. 

Çin Seddi’ne rağmen Çin, 12. yüzyıldan 16. 
yüzyıla kadar Moğol yönetiminde kalmıştır. Ancak 
kuzeyden gelen bu kültür dalgası, Çin’deki yeme, 
içme kültürünü et yönünde etkileyememiştir. 
Çünkü Çin’de geniş koyun sürülerini besleyecek 
otlaklar yoktur. Çin mutfağını et alışkanlıkları 
bakımından etkileyemeyen kavimler, Çin’in tahıl 
ağırlıklı beslenmesinden etkilenmişlerdir. Örneğin 
Orta Asya kökenli, “Tatar” diye adlandırılan Türk 
boylarının mutfağında, içlerine bol et ya da 
peynir katılsa da hamur işlerinin büyük ağırlığı 
vardır. Çiğbörek, pilmen (kıymalı mantı), ırımşık 
börek (ekşimikli mantı), oğuzbörek, tabakbörek, 
cantık (kıymalı börek), kobete (içine pirinç, tavuk 
konulan börek), peremeç (kıyma ya da parça 
etle yapılan börek), büdene (süt, yumurta, yağ 
ve haşlanmış pirinçle yapılan börek), çoban 
katlaması vb. 

Buna karşılık, Tatarların boy adları, gittikleri 
ülkenin mutfağında yer almıştır. Yurdumuzda 
Samsun, Trabzon, Erzincan, Gaziantep ve 
Niğde yörelerinde “Tatarı”, “Tatarıca” sözcükleri 
az pişmiş yemek ya da bir tür mantı anlamına 
gelmektedir. Hamur parçalarının içine kavurma 
konularak yapılan çorbanın Tatar aşı olarak 
anıldığı yöreler, suda haşlanan mantının Tatar 
böreği diye adlandırıldığı yerler vardır. Mantı 
adının da Çince “mantu” sözcüğünden 
kaynaklandığını hatırlatırsak, göçerlerin yaşama, 
yemek kültürünü taşıma ve aktarmadaki payları 
daha iyi anlaşılacaktır. 

Avrupa’da kimi yemeklerde de “tatar/tartar” 
adına rastlanmaktadır. Fransız mutfağında bir 
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çiğ et yemeği tartar adıyla anılmaktadır. Yine 
Tatar buluşu olduğu söylenen bir salça/sos 
tartar olarak adlandırılır. Yumurta, balık, kabuklu 
deniz hayvanları, ızgara ve soğuk etlerle verilen 
bu salça, mayoneze hardal, kıyılmış maydanoz, 
kornişon, yeşil soğan ve lop yumurta katılarak 
hazırlanır. 

Akdeniz’i bir iç deniz sayarsanız, bu gölün 
çevresindeki her yerleşim bölgesinde beslenme 
kültürü 7. yüzyıla kadar hep aynı olmuş ve 
hiç değişmemiştir. Çünkü bulunabilen besin 
maddeleri hep aynıydı. Tahıl, dolayısıyla undan 

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

Kültürümüz” adlı kitabından, yazarın izniyle alınmıştır”.

MİDYELİ SPAGETTİ SOSU (İTALYA)

Malzemeler: Dört çorba kaşığı zeytinyağı, bir diş 
sarımsak, bir çorba kaşığı kıyılmış maydanoz, yarım 
kilo kabukları soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve 
rendelenmiş domates, yarım bardak kırmızı şarap, 
bir tutam karabiber, küçük bir kâse iç midye.  

Yapılışı: Bir tencerede kızdırılmış zeytinyağında 
sarımsağı kahverengi oluncaya kadar kavurun, 
yağdan çıkartın. Kıyılmış maydanozları yağa atıp bir-
iki çevirin, domatesleri ekleyin. Karıştırarak kaynatın. 
Şarap ve karabiber ekleyerek, bir taşım kaynatın. 
Midyeleri katarak pişirin. Sosu, servis kabına 
yerleştirilmiş spagettinin üstüne döküp ya da bir 
sos kabına koyup spagetti ile birlikte servise verin. 

VIYANA USULÜ YUMURTALI ŞNITZEL 
(AVUSTURYA)

Malzemeler: Dört adet ince dövülmüş biftek, iki 
çorba kaşığı un, üç yumurta, 75 gr galeta unu, 
100 gr tereyağı, iki çorba kaşığı sıvı yağ, dört 
ançüez, tuz, karabiber. 

Yapılışı: Yumurtalardan biri bir kaba kırılarak çırpılır. 
Biftek dilimleri önce una bulanır, fazlası silkilip 
yumurtaya ve galeta ununa bulanarak bir tabağa 
dizilir, buzdolabında 30 dakika kadar bekletilir. 
Büyük bir tavada 50 gram tereyağı ile iki çorba 
kaşığı sıvı yağ birlikte kızdırılır. Yağa tuz ve karabiber 
serpilir. Biftekler bu yağda kızartılır. İkişer ikişer 
önceden ısıtılmış tabaklara konulur. Bir tavada 
50 gram tereyağı kızdırılarak kalan iki yumurta kırılır, 
tuz ekilir. Tavanın kapağı kapatılarak yumurtaların 
sarısının da pişip katılaşması sağlanır. Pişen 
yumurtalar dağıtılmadan iki şnitzel üzerine birer 
yumurta olarak yerleştirilir. Ançüezler yumurtaların 
üzerine ikişerli olarak yerleştirilir. Tavada kalan yağ 
şnitzellerin üstüne dökülerek servise verilir. İstenirse 
tabaklar, patates püresi ile süslenir.

yapılan hamur işleriyle ekmek, şarap ve 
zeytinyağı. Bölgesel olarak da çöllerde hurma, 
Ege’de incir ve badem tarımı yapılıyordu. 
7. yüzyıldan başlayarak, Müslümanların etki 
alanlarını bir yandan İspanya’ya öte yandan 
Hazar Denizi’ne genişletmesiyle Akdeniz’de iki 
büyük ve farklı kültür oluştu. 

Akdeniz, nasıl bölümlenirse bölümlensin, 
kuzey ile güney arasındaki beslenme alışkanlığı 
farkları sürmektedir. İşte kuzeydeki aşırı protein 
ve güneydeki tahıl, şarap, zeytinyağı ağırlığını 
vurgulayan iki yemek tarifi.
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2015 Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası 
Bursa’da Yapıldı    
     
1. Big Chef     
   
2. Jeofizik     
   
3. Yılankıran     
   
4. Demirbaş     
   
 
Dünya Kadınlar 8. Briç Festivali 13-19 Nisan 
tarihinde Bbo’da düzenlenecektir.  
       
      
 

Briç öğrenmek ve briçle ilgili bilgi almak için 
arayabilirsiniz.     
 
Çağrı Selçuk    
GSM: 0 536 467 15 30   
hcagriselcuk@gmail.com   
   
İstanbul Briç Spor Kulübü   
www.istanbulbric.com    
  

El No: 2
Dealer: N

Çözümler

El No: 1
Dealer: S
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El No: 2 Sınırlı Seçim Kuralı  
Dealer: N
NS Zonda

El No: 1 Öldüren Defans
Dealer: S 
Herkes Zonda

1 ♠ P	 2 ♣   P
2 ♠         P 2 Nt   P
3 Nt. P.

N S WE

 	  1 ♥	 		P
2 ♦ P	 2 ♥	 		P
4 ♥	 P. 	 		

N S WE

Atak
Tref 2 

Atak
Karo 6 

El No: 1
Atak karo 6, as ile alıp karo oynuyorsunuz. Rakip vale koyuyor, ortak dam 
alıp karo oynuyor. Ne defos etmeliyiz. Ortağınıza antre yaratmak için as 
treflinizi atın. Başka el tutarı kalmadı. Dam veya vale trefli varsa oyun batar. 
Siz piki sağlatmıyorsunuz.     
       
  
El No: 2
Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde düzenlenen turnuvadan bir el. Koz 
çekerken ruaya gittiniz. Sol vale verdi. Dam ve vale sek olabilir. Ama sınırlı 
seçim kuralına göre empas yapmak daha yüksek yüzdedir.
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24.Ng5!
Beyaz, g piyonunu vezir yapmak istiyor.
24...Ke7 25.Nxe6 Bxe6 26.g7 Bxa2

27.c4!! 1-0
27...Bxc4 28.Qh4+ Kd6 29.gxf8Q+ Rxf8
30.Qxc4 ve Beyaz iki fili de alıyor. Siyah 27...
Bb3 oynarsa da esas amaç gerçekleşiyor ve
28.g8Q ile beyaz ikinci vezir elde ediyor.

Satranç Öğrenmeye Kolay Başlangıç
Adım Adım 1 Satranç kitabı sıfırdan başlayarak 
giderek konuları ayrıntılandırmaktadır.
Başlangıç seviyesinden orta düzey oyunculuğa 
yükseltmeyi amaçlamaktadır. 

Edinmek için, www.satrancas.com, 
Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Logolu 
Ürünler Satış Ofisi, Kent Park Arkadaş Kitabevi, 
Türk Beyin Takımı Çankaya Şubesi.
Yazar: Dr. M. Sabri Koçak, kocaksabri@yahoo.com

Gelişme Üstünlüğü

Navara - Parligras
16. Avrupa Bireysel Şampiyonası
Kudüs, 2015

Taşları hızla ve etkili olabilecekleri karelerden
oyuna çıkma bu mücadelenin ilk hedefidir.
1.c4 Nf6 2.Nc3 e6 3.e4 d5!? 4.cxd5 exd5
5.e5 Ne4 6.Nf3 Nxc3 7.dxc3 Be7 8.Bd3 
Nd79.Qc2 g6?
Siyah h7 karesini savunayım derken siyah
karelerde ciddi zayıflık yaratıyor.
10.e6!
Piyon fedasının amacı siyah taşların düzenini
bozmak.
10...fxe6 11.Bh6
11.Bxg6+ hxg6 12.Qxg6+ Kf8 13.Bh6+
Rxh6 14.Qxh6+ Kf7 15.h4 Qf8 16.Qh5+ 
Kg717.Rh3 Bd6 ve Siyah savunabiliyor.
11...Bf6 12.0-0-0 Qe7 13.Rhe1 Nc5 14.g4!
Siyahın siyah fili oyunda etkili rol alabilen
nadir taşlarından. Beyaz, onu g7’ye sürükleyip 
e5 karesinin kontrolünü tam olarak ele geçirmeyi
hedefliyor.
14...Bd7?!
14...Rg8 ve ardından Nxd3 siyahı feda
yağmurundan koruyabilirdi.
15.g5 Bg7

16.Bxg6+! hxg6 17.Qxg6+ Kf8 18.Rxd5!
18...exd5 19.Rxe7 Kxe7 20.Qxg7++-
18...Bxh6? 19.Rf5+! exf5 20.Rxe7 Kxe7
21.Qf6+! Ke8 22.Qxh8+ Bf8 23.g6 Ne6

VİTAMİNSatranç • VİTAMİN

Dr. M. Sabri Koçak
4. Kademe Antrenör
TSF Yayın Kurulu Başkanı
www.satrancgazetesi.com
kocaksabri@yahoo.com
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