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Son dönemde dünya genelinde olduğu gibi 
ülkemizde de yaşamın hemen her alanını 
etkileyen karamsar günler yaşıyoruz. Toplumun 
tamamını derinden etkileyen bu ortamda 
istikrar, güven ve izlenecek dengeli politikalar 
belki de her zamankinden çok daha büyük 
önem arz ediyor. Bu bağlamda toplumun her 
kesimine, hepimize büyük görevler düşüyor. 
Kenetlenmek ve bütünleşmek, mevcut 
sorunlara ılımlı yaklaşımlarla çözüm aramak, 
güvenin hâkim olduğu güzel günlere tekrar 
ulaşmak için tek çare olarak önümüzde 
duruyor. 

İçinde bulunduğumuz bu mevcut ortam 
düşünüldüğünde ilaç ve eczacılık sektörlerinde 
de geçmişten gelen, mevcut ya da gelecekteki 
olası sorunlarımıza yaklaşımımız, insan 
sağlığı merkezli sorumlulukları olan biz sektör 
temsilcileri açısından büyük önem taşıyor. 
Bulunduğumuz konumlar itibarıyla, topluma 
örnek olma misyonuna ister istemez sahip 
olduğumuz da düşünüldüğünde hemen her 
söylemimizin ve hareketimizin ne denli kritik 
olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu açıdan 
bakıldığında, bir bütün olarak sağlık sektörünün 
istenen hizmet kalitesine ulaşması için 
elimizden geleni yapmamız gerekiyor.

Tüm bu gerçeklerin ışığında, eczacılık 
sektörünün geleceği ve dolayısıyla insanımızın 
ilaca sağlıklı bir şekilde ulaşımının garanti altına 
alınması açısından çok büyük önem taşıyan, 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk 
Eczacıları Birliği (TEB) arasında devam eden 

protokol görüşmelerinin olabilecek en doğru 
şekilde sonuçlanması, sağlık sektörünün yarına 
umutla bakabilmesi noktasında hepimizin ortak 
temennisidir. 

Yine halkımızın doğru ilaca, en doğru 
koşullarda, sağlık danışmanı rolüyle 
eczacılarımız aracılığıyla rahatlıkla ulaşımının 
sağlanması için, ilaçta referans fiyat uygulaması 
konusuna, sektörün tüm paydaşlarının 
görüşleri alınarak daha makul koşullarda 
yaklaşılması gerekmektedir. 

Yaşadıkları olumsuzluklara ve ekonomik 
sıkıntılarına rağmen mesleklerine sıkı sıkıya 
sarılan, ülke genelinde halka ilaç ulaştırmak 
için sağlık danışmanı rolünü en iyi şekilde 
yerine getirmeye çalışan eczacılarımızı bir 
nebze olsun sorunlarından uzaklaştırabilmek 
ve azalan eczane cirolarına katkı yapabilmek 
için gerçekleştirdiğimiz İlaç Dışı Ürünler Satış 
Etkinliği’ne bu yıl da her şeye rağmen büyük 
ilgi gösteren tüm eczacılarımıza ve katılımcı 
firmalara teşekkürlerimi iletiyorum. 

Her zaman böyle; güç birliği, güven, denge ve 
istikrar içinde, halkımıza nitelikli sağlık hizmeti 
ulaştırmak en büyük dileğimizdir.

Sevgi ve saygılarımla,

Sonay Gürgen 
Selçuk ve As Ecza Depoları
Yönetim Kurulu Başkanı

Merhabalar,
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Ecz. M. Adil Karaağaç 
1923-2016

Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. ortağı olarak 
Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerini yürüten, aynı zamanda Bilfar 
Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı olan 
Ecz. M. Adil Karaağaç hayırsever bir iş adamı 
ve ilaç sanayisine önemli katkılarda bulunmuş 
çok değerli bir şahsiyetti.

Adil Karaağaç, 2. Dönem Konya Milletvekili ve 
Kapu Camii İmamı ve Hatibi Avukat Mustafa 
Feyzi Karaağaç’ın oğlu olarak, 29 Ekim 
1923’te Konya’da doğdu. Konya Lisesi’ni 
bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyeti 
sonrasında çalışma hayatına Konya’da Halk 
Eczanesi’ni açarak başladı. Ardından Konya 
Ecza Deposu’nu kurdu. 

İlaç hammadde ve sağlık malzemeleri 
ithalatçılığı yanında, kendi adına aldığı ilaç 
ruhsatları ile ilaç üretimine adım attı. Ortağı 
olduğu Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
bünyesinde Genel Müdürlük ve Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bilim 
İlaç’ı ülkenin önde gelen kurumlarından biri 
haline getirdi.

Kopaş Kozmetik A.Ş. ve Bilfar Holding A.Ş.nin 
de kurucusu olan Adil Karaağaç, 70 yıla yakın 
uğraş verdiği Türk ilaç ve kozmetik sektörünün 
önde gelen kuruluşlarının başkanlığını yaptı. 

Türk Eczacıları Birliği’nin kuruluşu ile 5. Bölge 
Konya Eczacı Odası Kurucu Başkanı olarak 
17 yıl hizmet verdi. İlaç Endüstrisi İşverenler 
Sendikası Yönetim Kurulu üyeliğini uzun yıllar 
sürdürdü. Memleketi Konya’ya, Adil Karaağaç 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni armağan 
etti.

Türkiye eczacılık sektörü ve ilaç sanayisi, 
Ecz. M. Adil Karaağaç’ın vefatıyla sarsıldı. 
İlaç sektörümüzün öncülerinden, yaşamını 
Cumhuriyet Türkiye’sinin demokrasi, ekonomik 
kalkınma, eğitim ve çağdaşlaşma idealine 
adamış, hayırsever, mütevazı, beyefendi ve 
örnek aile babası, Gülseren Karaağaç’ın sevgili 
eşi, evlatları Kemal, Bülent ve Alp Karaağaç’ın 
babası Ecz. M. Adil Karaağaç artık sevenlerinin 
gönlünde yaşayacak.

Selçuk Ecza Deposu olarak ilaç sanayisine 
ve eczacılık sektörüne büyük emekleri geçen 
hayırsever iş adamı Ecz. M. Adil Karaağaç’a 
Allah’tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına, 
çalışma arkadaşlarına ve en nihayetinde tüm 
sağlık sektörüne başsağlığı diliyoruz.
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Tuncer Baykul

Tuncer Baykul, bir hizmet adamı olarak 
Türkiye ilaç dağıtım sektörüne sayısız katkıda 
bulunmuş, çok değerli bir insandı. Diril Ecza 
Deposu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı 
yapan Tuncer Baykul, ayrıca Ecza Depocuları 
Derneği’nin eski başkanlarındandı. 

Türkiye ilaç dağıtım sektörü ve Diril Ecza 
Deposu, Tuncer Baykul’un zamansız 
vefatıyla sarsıldı. Selçuk Ecza Deposu 
olarak, gelişmeye açık ve dinamik yapısıyla 
iş dünyasında adından söz ettiren, 
başarılarıyla ülkesine sayısız hizmetler sunan 
Tuncer Baykul’a Allah’tan rahmet, ailesine, 
yakınlarına, Diril Ecza Deposu çalışanları ile 
Türkiye ilaç dağıtım sektörüne başsağlığı 
diliyoruz.

Mustafa Oğuz
1939-2016

Türkiye ilaç dağıtım sektörü ve ilaç endüstrisi 
çok değerli bir büyüğünü daha ebediyete 
uğurladı. Öz-Sel Ecza Deposu ile Avicenna 
Farma Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. 
kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Oğuz, iş hayatında gösterdiği ilkeli 
yaklaşımıyla hepimize örnek oldu. 

Başarılı bir iş adamı olan Mustafa Oğuz, 
1977 yılında Türkiye’de sadece hastane ilaç 
pazarına hitap eden bir dağıtım şirketinin 
yokluğunu gördü ve  Mart 1977’de Öz-Sel 
Ecza Deposu’nun kurulmasını sağladı. Öz-Sel 
Ecza Deposu, Mustafa Oğuz’un da katkılarıyla 
kısa sürede Türkiye’deki bini aşkın devlet, 
üniversite ve diğer sağlık kurumlarına ait 
hastaneler ile büyük bir iş hacmine ulaşmayı 
başardı.

Mustafa Oğuz’un kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı olduğu bir diğer şirket olan 
Avicenna Farma ise sağlık sektöründe ağırlıklı 
olarak hastane pazarında başarılı faaliyetler 
gerçekleştirdi. Avicenna Farma Mustafa 
Oğuz önderliğinde ilaç ve OTC alanında ürün 
portföyünü genişleterek çalışmalarına devam 
etti.

Selçuk Ecza Deposu olarak, Türkiye ilaç 
dağıtım sektörü ve ilaç sanayisine yaptığı 
katkılardan ötürü kendisini hep 
hatırlayacağımız Mustafa Oğuz’a Allah’tan 
rahmet; kederli ailesine ve çalışanlarına 
başsağlığı diliyoruz.
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Ahmet Keleşoğlu için Anma Töreni 
Düzenlendi

14 Ocak 2015 Perşembe günü hayata gözlerini 
yuman Selçuk ve AS Ecza Depoları kurucusu 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Keleşoğlu, 
vefatının 1. yılında kabri başında düzenlenen 
törenle anıldı.

91 yaşında vefat eden hayırsever iş adamı Ahmet
Keleşoğlu için düzenlenen anma törenine; Konya 

Valisi Muammer Erol, Karaman Valisi Murat 
Koca, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk Ecza Deposu 
Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen, Ahmet 
ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetici ve Üyeleri, 
Selçuk Ecza Deposu ve AS Ecza Deposu 
çalışanları, Konya Eczacı Odası Başkanı Ecz. 
Cemil Karakap, Konya Eczacı Odası Yönetim 
Kurulu üyeleri, Konyalı eczacılar ile çok sayıda 
akrabası ve sevenleri katıldı.

AİFD Yeni Başkanını Seçti Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin (AİFD) 13. 
Olağan Genel Kurulu, 12 Şubat’ta İstanbul’da 
gerçekleşti. Genel Kurul’da, derneğin yeni dönem 
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri seçildi. 
Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin ilk toplantılarında 
yaptığı görev dağılımı sonucunda Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na AbbVie Türkiye Genel Müdürü Dr. 
Mete Hüsemoğlu’nun getirilmesine karar verildi. 

Başkanvekilliğine GSK Türkiye Başkan Yardımcısı ve 
Türkiye Genel Müdürü Dr. Emin Fadıllıoğlu, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılıklarına ise Elif Aral (Pfizer 
Türkiye Genel Müdürü), Dr. Peter Desmond Catalino 
(Novartis Türkiye Ülke Başkanı), Şebnem Girgin 
(Lundbeck Genel Müdürü) ve Asgar Rangoonwala 
(Janssen Türkiye Genel Müdürü) getirildi.
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Esenyurt Ahmet Keleşoğlu 
İlköğretim Okulu Açıldı

Selçuk Ecza Deposu’nun kurucusu Ahmet 
Keleşoğlu adına, Esenyurt İlçesi Yeşilkent 
Mahallesi’nde, Selçuk Ecza Holding tarafından 
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.ye yaptırılan Esenyurt 
Ahmet Keleşoğlu İlköğretim Okulu, 2015-2016 
eğitim ve öğretim yılında resmen açıldı.

Esenyurt Ahmet Keleşoğlu İlköğretim Okulu’nun 
açılış törenine; Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, 
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 
Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Dal, 
Esenyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü 
Nebahat Başaslan, Fen İşleri Müdürü Uğur İbrahim 
Bilici ile Selçuk Ecza Holding adına Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Sonay Gürgen, YK Başkan Vekili 
Mehmet Yılmaz, YK Üyeleri İbrahim Haluk Öğütçü, 
Ali Akcan ve Selçuklu İnşaat Genel Müdürü Hulki 
Yücel ve semt sakinleri katıldı.

1.270 m2 oturum alanı ve toplam 4.600 m2 inşaat 
alanına sahip olan Esenyurt Ahmet Keleşoğlu 

İlköğretim Okulu bodrum, zemin ve 3 normal 
kattan oluşuyor. Okulda; 30 derslik, 110 kişilik çok 
amaçlı 1 salon, 4 laboratuvar, kantin, kütüphane, 
yemekhane, uyku odası ve Nezahat Keleşoğlu 
Anaokulu bulunuyor. Okulun 2.500 m2lik bahçe 
alanında ise spor tesisleri, tören ve oyun alanları 
yer alıyor.
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Türk Eczacıları Birliği 60 Yaşında

Türk Eczacıları Birliği’nin kurulduğu 2 Şubat 1956 
tarihinden bu yana tam 60 yıl geçti. Türk Eczacıları 
Birliği tarafından kuruluş yıl dönümü onuruna 
2 Şubat’ta JW Marriott Otel’de gerçekleştirilen 
resepsiyonda, mesleğinde 60 yılını doldurmuş 
duayen eczacılara ve 60 yıllık eczacı odalarına 
onur plaketi takdim edildi.

Törenin açılışında konuşma yapan TEB Başkanı 
Ecz. Erdoğan Çolak, büyük bir örgüt olan TEB’in 
büyümesinde, gelişmesinde, gelinen süreçte en 
güçlü örgütlerden biri olmasında emeği büyük 
olan eczacılara teşekkür etti. Çolak ayrıca, 
TEB’in eczacıdan, toplum sağlığından ve kamu 
yararından yana 60 yıldır sürdürdüğü politikalarını 

bundan sonra da sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye’nin hemen her bölgesinden Ankara’ya 
gelerek onur plaketlerini alan 31 duayen eczacı 
ve 8 eczacı odası için yapılan plaket törenine 
geçilmeden önce, 60 yılı geride bırakan Türk 
Eczacıları Birliği’nin kuruluş öyküsünü anlatan “Bir 
Uzun Yürüyüş” adlı belgesel gösterildi.

Kuruluşunun 60. yılını kutlayan İstanbul, Ankara, 
İzmir, Adana, Konya, Samsun, Bursa ve Gaziantep 
Eczacı Odası’nın plaketleri, bugüne kadar odalarına 
hizmet eden tüm eczacılar adına, oda başkanlarına 
takdim edildi. Tören sırasında gösterilen ve eczacı 
odalarının kuruluş öyküsünü anlatan kısa film büyük 
bir ilgiyle izlendi. Plaket töreninin ardından geceye 
katılanlar müzik eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı.

Pfizer’de Atama
Pfizer Türkiye’ye 19 yıl önce katılan Berfu Yazıyurt, 
Global Yerleşik Portföy (Global Established 
Products) Doğu Avrupa Bölge Lideri olarak 
atandı. Berfu Yazıyurt’un yeni sorumluluk alanı 

Türkiye, Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, 
Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Karadağ, 
Kosova ile Arnavutluk’tan oluşan Güney Doğu 
Avrupa Bölgesi de dahil olmak üzere, tüm Doğu 
Avrupa Bölgesi’ni kapsayacak. 

TED Ankara Koleji mezunu olan Berfu Yazıyurt, 
Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimini 
tamamladıktan sonra eğitimine George 
Washington Üniversitesi’nde devam etti. Pfizer’e 
1997’de katılan Berfu Yazıyurt, en son üstlendiği 
GEP Türkiye Liderliği pozisyonunun öncesinde 
satış pazarlama direktörlüğü, kurumsal strateji ve iş 
geliştirme direktörlüğü, pazarlama müdürlüğü, ürün 
müdürlüğü gibi çeşitli pozisyonlarda görev almıştı.
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Eczacılık Öğrencilerinden Önemli 
Etkinlik

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri 
ve Şehir Hatları işbirliğiyle düzenlenen etkinlik ile 
antibiyotik konusunda halk bilinçlendirildi. Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri Kadıköy-
Beşiktaş Şehir Hatları vapurunda halkı, yanlış 
antibiyotik kullanımı konusunda bilinçlendirdi. 

Antibiyotiğin son yıllarda çok sık ve yanlış tüketilen 
bir ilaç olmasından dolayı birçok sıkıntıya yol açtığını 
anlatan öğrenciler, yanlış kullanımın antibiyotik 
direncine yol açtığını halka anlatarak, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmalar sonucunda 
Türkiye’nin en çok antibiyotik kullanan ülkeler 
listesinde olduğuna da dikkat çektiler.

Ayrıca 2015 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı 
tarafından reçetesiz satışı yasaklanan antibiyotiğin 
sadece bakteriler için etkili olduğuna vurgu yapan 
öğrenciler, doz aralıklarının ve kutu bitirmenin önemi 
konusunda halkı bilgilendirdi. Yaklaşık 1.500 kişiye 
ulaşılan etkinlikte öğrenciler, broşürler ve bilgilendirici 
hasta anket formlarıyla halkın ilgisini çekti.

Abdi İbrahim Yönetim Kadrolarını 
Güçlendiriyor

Geçtiğimiz yıl yaptığı 100 milyon dolarlık 
yatırımla Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik 
ilaç üretim tesisini kurmaya hazırlanan Abdi 
İbrahim, ilk kez yurt dışında üretime geçtiği 
Kazakistan Fabrikası’nın ardından Cezayir’de de 
ilaç sektörünün en modern fabrika yatırımına 
tüm hızıyla devam ediyor. Şirket 2020 vizyonu 
çerçevesinde belirlediği yurt içi ve yurt dışı 
büyüme hedeflerine, yönetim kadrolarını 
güçlendirerek emin adımlarla ilerliyor. 

Abdi İbrahim’de yeniden yapılanan birimlerin 
başında Pazarlama ve Satış Genel Müdürlüğü 
geliyor. Dermatoloji, Endokrinoloji, Biyoteknoloji 
ve Onkoloji Müdürlüğü Bölümlerini kurarak Satış 
Pazarlama Bölümü’ne bağlı olan bölümlerin 
sayısını arttıran Abdi İbrahim, ilgili birimler 
kapsamında çok sayıda atamalar gerçekleştirdi. 
Abdi İbrahim, 2011 yılında kurduğu Reformed 
Şirketi’ne de bir transfer yaptı.

Abdi İbrahim Solunum Bölüm Direktörlüğü’ne 
Tolga Kaya’yı transfer ederken, Reformed’in 
Pazarlama ve Satış Direktörlüğü’ne Şenay Erberdi 

getirildi. Çiğdem Şahinbaş Yılmaz Biyoteknoloji 
ve Onkoloji Müdürlüğüne getirilirken, Hicran 
Demir Dermatoloji Bölümü ve Helin Erdoğan 
Endokrinoloji Bölüm Müdürlüğüne atandı. 
Uluslararası Pazarlar Pazarlama Müdürü olarak 
görev yapan Aslı Çimen ise Stratejik Planlama 
Müdürü oldu. Abdi İbrahim bünyesinde Pazarlama 
ve Satış Etkinliği Direktörlüğü’ne bağlı Satış Eğitim 
Yöneticisi olarak çalışan Canan Aküzüm, Satış 
Eğitim Müdürü olarak atanırken, Murat Özgür Satış 
Etkinliği Müdürü oldu.
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İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği 2016

Selçuk Ecza Deposu ve AS Ecza Deposu 
tarafından 2010 yılından beri, eczacıların azalan 
eczane cirolarına katkı sağlamak ve onlara daha 
iyi hizmet sunabilmek için gerçekleştirilen İlaç Dışı 
Ürünler Satış Etkinliği, bu yıl 24 Mart - 17 Nisan 
tarihleri arasında Antalya, Kemer, Tekirova’daki 
Club Hotel Phaselis Rose’da, 100 firma ve 10 bin 
ziyaretçinin katılımıyla düzenlendi.

Eczacılara sunulan özel fırsatlarla öne çıkan ve 
kaliteli ıtriyat ürünlerini uygun koşullar altında 
eczacılarla buluşturan İlaç Dışı Ürünler Satış 
Etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yılda büyük ilgiye 
sahne oldu. Türkiye geneline yayılan eczanelere 
ekonomik açıdan destek sağlama hedefiyle 
hayata geçirilen organizasyonda hazır bulunan 
firmalar, etkinlik boyunca ürünlerini, sundukları 
özel kampanya ve satış koşullarını eczacılara en iyi 
şekilde tanıtma şansı yakaladı. 

İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği firmalara sunduğu 
eczacılarla birebir iletişim kurma olanağı 
sayesinde, onlara eczacıların ürünlerine bakışını, 
dilek ve şikâyetlerini bizzat öğrenme imkânı 
verdi. İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği kapsamında 
düzenlenen çeşitli eğitimlerde ise alanında uzman 
isimler farklı konu başlıklarında bilgi ve görüşlerini 
ziyaretçilerle paylaştı.

Selçuk Ecza Deposu ve AS Ecza Deposu’nun ilaç 
ve eczacılık sektörlerinde sahip olduğu deneyimin 
bir sonucu olarak, katılımcıların tüm ihtiyaçlarının 
titizlikle değerlendirilip en ince ayrıntısına kadar 
düşünüldüğü İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği 2016, 
tüm ziyaretçilerden tam not aldı.

Toplantı ve kongre turizmine elverişli salonlarıyla 
Club Hotel Phaselis Rose, İlaç Dışı Ürünler Satış 
Etkinliği 2016’ya yaptığı ev sahipliği ile yine göz 
doldurdu. Tarihi ve kültürel değerleri kadar tertemiz 
denizi ve kumsallarıyla da tanınan Akdeniz 
Bölgesi’nde; Kemer’e bağlı Tekirova’da yer alan 
Club Hotel Phaselis Rose, uçsuz bucaksız altın 
sarısı bir kumsalın üzerinde, doğanın en güzel 
renklerinin buluştuğu noktada, güzel ve unutulmaz 
bir etkinlik için seçilen mekân olarak ziyaretçilerin 
beğenisini topladı.

Halkın doğru ürüne doğru yerde ulaşması, özellikle 
ilaç dışı sağlık ürünlerinin olması gerektiği gibi 
eczane raflarında daha fazla yer alması, sağlık 
danışmanı rolüyle eczacılar tarafından halka 
sunulması ve yanlış ilaç kullanımının önlenmesinin 
gerekliliği göz önünde bulundurularak Selçuk ve 
AS Ecza Depoları’nın bir gelenek haline getirdiği 
İlaç Dışı Ürünler Satış Etkinliği, gelecek yıl da bu 
önemli misyonunu sürdürmeye devam edecek…

Roche İklim Mücadelesine 
Destek Veriyor

Roche Türkiye, ofislerde enerji verimliliği başta 
olmak üzere karbon emisyonu, yenilenebilir 
kaynaklar, doğal kaynakların kullanımı ve yaşam 
şeklinin değiştirilmesi konularında, çalışanlarda 

bilinç arttırılmasını amaçlayan çalışmalar düzenliyor 
ve projelere katılıyor. Bu projelerden biri de 19 
Mart 2016 tarihinde WWF tarafından onuncusu 
gerçekleştirilen ve küresel iklim değişikliği 
sorununa dikkat çekmeyi amaçlayan Dünya Saati 
Projesi oldu.

Roche Türkiye, sürdürülebilirlik yaklaşımı 
kapsamında WWF Türkiye’nin düzenlediği Dünya 
Saati Projesi’ne ışıklarını kapatarak iki yıldır destek 
veriyor. Çalışanlarını ve paydaşlarını hazırladığı 
duyurular ile bilinçlendirerek sürdürülebilir 
geleceğe katkı sağlamayı hedefleyen Roche 
Türkiye, 2016 yılında “Bir Işık Tut” sloganı ile 
hazırlanan duyurularla bu konuda farkındalığın 
artmasına katkı sağladı.
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Satış Etkinliği 2016
başladı.
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“Veribase Pharma CRM ve CLM” sistemine 
geçiş yapan Berko İlaç saha çalışanları; veri 
tabanı işlemleri, ziyaret planlama işlemleri ve 
tanıtım faaliyetleri gibi konularda yeni sistemden 
faydalanırken, aynı zamanda masraf yönetimi, 
izin formu ve performans yönetimi gibi özlük 
haklarıyla ilgili konularda da daha hızlı ve etkin 
çalışmalar yürütebilecek.

KISA KIS KISA KISA

Berko İlaç’tan Dijital Pazarlama 
Konusunda Yenilikler

30 yılı aşkın süredir “sağlıklı yarınlara” vizyonuyla 
insan sağlığına katkı sağlayan Berko İlaç, dijital 
alandaki yenilikleri yakından takip ediyor. Bu 
bakış açısından yola çıkan Berko İlaç, saha 
ekibinin kullandığı dijital uygulamayı yeniledi. 

Boehringer Ingelheim’dan 
IPF Araştırması

Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim, dünya 
çapında 20’den fazla ülkeyi kapsayan ve 
IPF’li hastalarla yaptığı araştırmada, hastalıkla 

mücadele eden kişilerin hastalıkla ilgili ne 
hissettiğini ortaya koydu.

Ölümcül bir akciğer hastalığı olan ve dünyada 3 
milyon kişiyi etkileyen IPF (Idiyopatik Pulmoner 
Fibrozis) en önemli nadir hastalıklardan biri olarak 
başı çekiyor. Hastalık tüm dünyada 250 ila 350 
milyon insanı etkiliyor.

Akciğerlerin oksijen alma ve kan dolaşımına 
aktarma kapasitesini kaybetmesine neden olan 
IPF, hastalarda nefes darlığı ve kuru öksürük 
olarak kendini gösteriyor. Günlük fiziksel 
aktiviteleri engelleyen hastalıkta erken teşhis 
büyük önem arz ediyor.

Hastalara, “IPF’yi düşündüğünüzde aklınıza ne 
geliyor?” sorusunun yöneltildiği araştırmaya 
göre; yanıt verenlerin en sık ifade ettiği düşünce, 
hastalığın en yaygın semptomlarından biri olan 
nefessiz kalma %32’lik bir paya sahip. Hastaların 
%23’ü IPF ortaya çıkmadan önce yaptığı şeyleri 
yapamayacak hale gelmekten korktuğunu 
belirtirken, her üç kişiden biri bu hastalıktan ötürü 
hüsrana uğramış hissettiğini ifade ediyor.

Bayer’in, kamu adına faydalı projeler üreterek, 
toplumun yaşam koşullarını iyileştirme hedefi 
doğrultusunda düzenlediği “Bayer Gönüllülük 
Programı - Rol Model 2015” programının 
kazananları belli oldu. Dünya genelinde aktif ya 
da emekli Bayer çalışanlarının katılımına açık olan 
programa, 52 farklı ülkeden 399 proje başvurdu 
ve bu projelerden 100’ü, Bayer Cares Vakfı 
tarafından fon verilmeye değer görüldü. 

Türkiye’den yapılan başvurularda, Bayer Crop 
Science İş Planlama Yönetimi’nden Ülkü 
Karataban’ın “Ses Bir Hediyedir” ve Yönetici 
Adayı Özkan Memişoğlu ile Bayer Crop 
Science Kredi Risk Uzmanı Türker Aydın’ın 
“Hayat Gülünce Daha Güzel” adlı projeleri 
desteklenmeye layık görülen projeler arasında 
yer aldı.

Bayer Rol Model Programı’nın İki 
Kazananı Türkiye’den
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Sağlık Bakanlığı’ndan Kozmetik 
Kılavuzu

Sağlık Bakanlığı, kozmetik ürünlerin kullanımına 
ilişkin bilgilendirme kılavuzu hazırladı. Kılavuza 
göre, sertifikasız kozmetik ürünlerin ticari adında 
organik ya da doğal ibaresi kullanılamayacak, 
ürünlerin organik bileşenler içermesi durumunda 
ise içindekiler listesinde organik bileşenler 
belirtilecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 
Osman Arıkan Nacar’ın onayıyla yürürlüğe 
giren kılavuz, tüketicileri kozmetikler hakkında 
bilgilendirmek, kozmetik ürünlerin yanlış 
kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeleri 
önlemek ve güvenli şekilde kullanılmasına yol 
göstermek amacıyla hazırlandı.

Kılavuza göre kozmetik ürünlerin ambalajlarında yer 
alan bilgiler silinemeyecek, kolayca okunabilecek 
ve imalatçı hakkında bilgiler içerecek. Kozmetik 
ürün ambalajında, herhangi bir hastalığı tedavi 
etme veya önleme, teşhis etme veya bir fizyolojik 
fonksiyonu düzeltme, düzenleme veya değiştirmeye 
ilişkin ibare veya görseller yer alamayacak. 

Ürünün, kozmetik dışı işlevlere sahip olduğu, 
yeni saçlar çıkardığı, istenmeyen kılları birkaç 
seansta tamamen yok ettiği, yağları yakıp kasa 
dönüştürdüğü gibi iddialara da yer verilemeyecek.

Kozmetik mevzuatı gereği özel kullanım amaçlı 
diş beyazlatıcı ürünler, sadece diş hekimlerince 
satılabilecek ve bu kişilerin tavsiyesi ile 
kullanılabilecek. Bu kozmetik ürünleri 18 yaşın 
altındakilerin kullanmaması için ambalajında uyarı 
olacak.

İnternetten temin edilen her 10 ilaçtan 8’inin sahte 
çıkmasının çok vahim bir durum olduğuna işaret 
eden Çolak; “İlaç, hekim kontrolünde, eczacı 
danışmanlığında alınması gereken bir üründür. 
İnternetten ilaç pazarlanması bu iki önemli sağlık 
profesyonelini devre dışı bırakmakta ve doğrudan 
insan sağlığını, hatta hayatını tehdit etmektedir. 
İnternetten sadece sahte ilaç değil, bağımlılık 
yapan birçok madde de denetim dışında 
kolaylıkla sipariş edilebilmektedir. İnternetten 
ilaç, gıda takviyesi, dermokozmetik gibi ürünlerin 
satışının engellenmesi hem insan sağlığı hem de 
madde bağımlılığı ile mücadele açısından son 
derece önemlidir” ifadesini kullandı.

TEB’den Sahte İlaç İhbar Hattı

Türk Eczacıları Birliği (TEB) internet sayfasında, 
internetten ilaç satışı yapan sitelere yönelik 
ihbar hattı oluşturuldu. Türk Eczacıları Birliği 
Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, sahte ilaç pazarının 
Türkiye’de giderek büyüdüğünü ifade etti. Cinsel 
gücü arttırdığı, zayıflamayı sağladığı belirtilen 
ilaçlar ile sahte kanser ilaçlarının gerçeklerinden 
ancak laboratuvarlarda ayrılabileceğini ifade 
eden Çolak; “Görüntüsü, rengi ve ağırlığı birebir 
kopyalanan ilaçların içinden kimi zaman böcek 
ilacı, fare zehri, arsenik çıkabiliyor” uyarısında 
bulundu.

Meslek İçi Gelişim ve Eğitim 
Protokolü İmzalandı

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve 
Kocaeli Eczacı Odası arasındaki “Eczacılara 
Meslek İçi Gelişim ve Eğitim Programı 
Protokolü” 20 Ocak 2016 tarihinde Prof. 
Mustafa Nevzat Pısak Konferans Salonu’nda 
imzalandı.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel protokol öncesinde 
yaptığı konuşmada, Kocaeli Eczacı Odası ile 
bilgi paylaşımı yapmaktan mutluluk duyduğunu 
ve bölgedeki diğer illerin eczacı odaları ile de 
benzer paylaşımlar yapacaklarını belirtti. Kocaeli 
Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Bilal 

Arpacı da oda olarak meslek içi eğitime önem 
verdiklerini, böyle bir işbirliğine girmekten mutluluk 
duyduklarını ifade etti.
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czacı Oray Özer genç 
meslektaşlarına eczacılığın kolektif 
bir çalışma olduğunu unutmamaları 

gerektiğini öğütlerken, kendi başarısında 
da senelerdir eczanesinde beraber çalıştığı 
personelin büyük katkısı olduğunu belirtiyor. 

DENGE: Kendinizden bahseder misiniz?
ORAY ÖZER: 1943’te, çalışkanlığı, dürüstlüğü, 
efendiliğiyle bana örnek olan manifaturacı Sait 
Özer ile şefkat, sabır ve sevginin simgesi Mediha 
Özer’in oğlu olarak dünyaya geldim. İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1966/67’de 
mezuniyetimin ardından Ankara Ordu İlaç 
Fabrikası’nda askerliğimi yaptım. 1970’te mutlu ve 
başarılı yaşamımı borçlu olduğum Müjgan Hanım 
ile hayatımı birleştirdim. 1969’da Karacabey’de 
eczacılık faaliyetine başladım. Bana okuldan 
sonraki hayat çizgimde yol gösteren anne ve 
babamı minnet ve saygı ile anıyorum. Ankara 
mülkiye imtihanını kazanmama rağmen eczacılık 
fakültesini tercih etmemde ailemin arzusu tabi ki 
vardı. Sonunda her iki mesleğin özünde de halka 
yardımcı olma vardı. 

İÇİMİZDE İÇİMİZDEN BİRİ

Hayatta bana yardımcı olan; babamın son 
derece kanaat sahibi, dürüst, hesabı kuvvetli, 
geleni gideni kontrol eden kişiliğini ve annemin 
sevgi, şefkat, sabır duygularını benimsememdir. 
Biz üç kardeş olarak onların eğitiminden geçtik. 
Bir kardeşimi çok genç yaşta kaybetmenin 
dinmeyen üzüntüsünü hala yaşıyorum. Fanatik 
Fenerbahçeliyim, tabi ki tüm aile, torunlar dâhil. 
İki eczacı kızım ve üç kız, bir oğlan torunum 
var. Torunlarım Deniz ve Nehir’in satranç 
turnuvalarında kazandıkları madalya ve kupaları 
evde koyacak yer bulamıyoruz. Diğer torun Alp, 
Emine Örnek İlköğretim Okulu yüzme takımında 
başarıdan başarıya koşmaktadır. Tabi boynunda 
madalyalarla en küçük torun Ada, bale ve 
piyanoda başarılıdır. 

D.: Neden eczacılık mesleğini seçtiniz?
O.Ö.: Yukarıda belirttiğim gibi aileden aldığım 
duygularla, maddiyatı ön planda tutmadan 
derdine çare olabildiğim hastanın gözündeki 
o pırıltı benim için en büyük kazançtı. Gelen 
hastaya elindeki reçeteye göre ilacını tarif etmek 
ve bilgiyle ona moral vermek en büyük zevkimdi. 

D.: Şifa Eczanesi’nin hikayesi nedir? 
O.Ö.: İlk eczanem 25 metrekareyken babamın 
ebediyete intikali ile onun bıraktığı 100 metrekare 
yere geçtim. Şimdi eczanemdeki müstakil 
köşemde geçmişe ait resimlerle nostalji 

Ecz. Oray Özer

E

“Eczacılık Takım 
İşidir”
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yaşıyorum ve tabi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
resimleriyle beraberim. Hala babamın dükkânına 
hürmet ve sevgiyle gelen bir müşteri potansiyeli 
var. Ben de ilk günkü gibi (47 sene sonra) 
heyecan ve zevkle mesleğimi yapıyorum. Bütün 
uğraşım eczane, başka bir iş yapmaya vaktim 
olmadığı gibi niyetim de yok.

D.: Kızlarınızın eczacılığı seçmesinde etkiniz 
oldu mu?
O.Ö.: Ailem o gün onların oy vermediği partiye 
ben olduğum için oy vereceklerini söyleyecek 
kadar demokrat ve evlatlarına güven duyan 
insanlardı. Bu çerçevede ben de evlatlarıma 
meslek seçiminde yön vermedim, onların 
kararlarına saygı duydum.

D.: Ailece eczacı olmanızın artıları neler?
O.Ö.: Ailece eczacı olmaktan zevk duyuyorum. 
Onların yeni bilgilerinden istifade ediyorum. 
Onlar da herhalde beni gözlemleyerek 
tecrübelerimden faydalanıyorlardır.

D.: Eczanenize gelen hastalar aradıkları her 
ilacı bulabiliyorlar mı?
O.Ö.: Hastaların ilaçlarını her zaman için 
takip ettiğim piyasa dolayısıyla karşıladığımı 
zannediyorum. Bugüne kadar “yok” demeyi 
sevmediğim başka bir işle meşgul olmadığım 
için bilgisayardan bütün mesaimle ilaçların 
gidişatına göre tedarikli olmaya gayret ediyorum. 
Tabi bunda en büyük yardımcım çalıştığım 
tek depo olan Selçuk Ecza’nın, telefonla bana 
ulaşan ve alakasını esirgemeyen satın alma 
departmanının büyük payı ve faydası var. 
Telefonla ulaşan arkadaşların sabırla bizi dinleyip 
yardımcı olmaları ayrıca takdire şayandır.

D.: Eczanede ilaç üretiyor musunuz? 
O.Ö.: Eczanemizde ilaç üretimine ait pilül tahtası, 
supozituvar ovul kalıpları ile prodovi malzeme ve 
bilgimiz mevcut, yalnız yazan yok, artık her şey 
konfeksiyon. 

D.: Eczacılık sektöründe yaşadığınız sorunlar 
neler?
O.Ö.: Eczacılık şu anda maddi anlamda aynen 
dalgalı deniz gibi, kaptanın her an dümende 
olup gemiye sahip olması lazım ki kayaya 
vurmasın. Maddi yönden bazen büyük mal 
fazlaları cazip görünmekle beraber bu yanıltıcıdır. 
Alınan fiyat üzerinden aldığımız kurum iskontosu 
ile satarken satış fiyatı üzerinden verdiğimiz 
kurum iskonto farkı sonuçta aleyhimize 
büyük fark bırakmaktadır. Zahirî mal fazlasını 
götürmektedir. 

D.: Eczacılığın geleceğinden umutlu 
musunuz?
O.Ö.: İnsan var oldukça sağlık sorunu bitmez. 
Eczacı bu hizmette bir şekilde yerini bulur.
 
D.: Genç meslektaşlarınıza neler tavsiye 
edersiniz?
O.Ö.: Mesleğe yeni başlayanlara naçizane 
tavsiyelerim şunlardır: Kasaya düşen para sizin 
için emanettir. Bankadaki kasa memuru gibi 
o para başta deponun, sonra devletin vergisi 
ve de çalışan personelindir. Başka hiçbir iş 
düşünme vaktiniz olamaz. Gelen hastadır, 
derdi vardır, ona sevgi ve şefkat göstermeniz 
gerekir. Hastaya güler yüzle, hastalığına ait ilaçlar 
hakkında aydınlatıcı bilgi verilmelidir. Eczanede 
beraber çalıştığınız yardımcı elemanları mutlaka 
kendi, bilgi ve tecrübelerinizle eğitin. Bizler 
eczanemizdeki personel ile senelerdir beraber 
hizmet vermekteyiz. Eğer başarı varsa onların 
her birinin emeği yadsınamaz. Bu bir takım işidir. 
Muaffak olmak için buna ihtiyacınız var. 

D.: Selçuk Ecza hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
O.Ö.: Yirmi beş seneye yakın tek depo olarak 
Selçuk Ecza’yla çalışıyorum. Prensipleri, 
eczacıya gösterdiği sevgi, saygı, alaka beni 
bağlayan etkenler. Deponun kurucusu Rahmetli 
Ahmet Keleşoğlu’nun ilke olarak bıraktığı, önce 
insan memnuniyeti, saygı ve sevgi ondan sonra 
da devam ettiği için buradayım.  

D.: Denge’yi nasıl buluyorsunuz?
O.Ö.: Denge Dergisi böyle duygularımızı 
dökmeye olanak tanıdığı ve mesleki 
gelişmeler hakkında bilgi verdiği için şahsım 
adına memnuniyet vericidir. Prensiplerinden 
sapmayacağını umduğum Selçuk Ecza’nın 
sağlık hizmetlerinde daha uzun seneler var 
olmasını temenni ederim.
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“Çağa Ayak 
Uydurmalıyız”

eslekte 44. yılını yaşayan 
Prof. Dr. Erdem Yeşilada, içinde 
bulunduğumuz bilgi çağında, 

eczacıların da özellikle kendi meslek 
alanlarında, gelişen teknolojilerle çığ gibi 
büyüyen bilgi birikimine hâkim olması ve 
sürekli kendini yenilemesi gerektiğinin altını 
çiziyor.  

DENGE: Hocam kimdir Prof. Dr. Erdem 
Yeşilada?
ERDEM YEŞİLADA: Bir farmakognoz, doğal 
bilimci olarak, alt başlıklarına da bakınca 
etnofarmakoloji dediğimiz, yani kocakarı 
ilaçlarının etkilerini ispatlayan, içeriklerindeki etkili 
bileşenleri tanımlayan, halk ilaçları konusunda 
araştırmalar yapan bir bilim insanıyım. 

DUAYENLERDUAYEN

M
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D.: Eczacılık eğitimi almayı neden tercih 
etmiştiniz?
E.Y.: Aslında eczacılık ilk tercihlerim arasında 
yer almıyordu. Hekim olmayı arzu ediyordum. 
Ailemde hekim çoktu, onlardan çok zor bir 
meslek olduğunu, değmeyeceğini sıkça 
duyunca fikirlerim ortada kalıverdi. Rahmetli 
babam, Türkiye bir tarım ülkesi olduğundan 
Ziraat Fakültesi’ne gitmemi söyledi. Ben de 
aileden uzak olsun diye Erzurum’da Ziraat 
Fakültesi’ne gittim. Erzurum’a alışamayınca 
Ankara Ziraat Fakültesi’ne geçtim. Ancak Ziraat 
Fakültesi genel anlamda beni tatmin etmedi 
ve fazla dayanamadım. O sırada Hacettepe 
Eczacılık Fakültesi açılmıştı, puanım da yeterince 
yüksek olunca geçiş yaptım. 

D.: Öğrencilik yaptığınız dönemlerde Türk 
eczacılığı ne durumdaydı?
E.Y.: Eczacılık Fakültesi sadece Ankara ve 
İstanbul’da vardı, eczacı sayısı azdı ve eczacılık 
son derece saygın bir meslekti. Ardından 
açılan özel okullarla eczacılık sektörü bir 
değişim içerisine girdi. Bu fakültelerde öğrenci 

sayıları çok fazlaydı ve öğrenciler, örneğin 
laboratuvar çalışmalarını hep birlikte 

yapıyorlardı. Dönemin özel okul 
kavramı özellikle eczacılık, 

diş hekimliği, kimya gibi 
dallar için bir yıkım 
olmuştu. Toparlanma 
zor gerçekleşti. 

D.: O dönemlerde 
halkın eczacıya 

bakışı nasıldı?

E.Y.: Dönemin şartlarında eczacı sayısı az 
olduğu için özellikle taşrada halk eczaneye 
önünü ilikleyip giriyordu. Eczacının fikirlerine çok 
değer veriliyordu. Eczacı ilaç hazırlıyordu, kendi 
formüllerini çıkarabiliyordu. Dolayısıyla mesleğin 
icrası da çok daha keyifliydi. 

D.: Akademik kariyer yapmaya yönelişinizin 
sebepleri nelerdi?
E.Y.: Akademik kariyer yapmayı da hiç 
düşünmüyordum. Özel okullarla ilgili 
düzenlemeler nedeniyle birden bir endişeye 
kapıldım. Özel okullar yüzlerce eczacı öğrenci 
almaya başladı. Bunun üzerine, mezun olunca 
hastane eczacısı olarak yerim garanti olsun 
diye Sağlık Bakanlığı’ndan burs aldım. Ancak 
hocam Ekrem Sezik de, Sağlık Bakanlığı da beni 
bırakmadı. Böyle olunca altı ay kadar gönüllü 
olarak çalıştım. 

Ardından farmakoloji doktorası yapmak üzere 
izin alabildik. Çünkü o dönemde eczane açmak 
varken kimse doktora yapmak istemediği için 
sadece farmakoloji seçeneği vardı. Böylece 
akademik hayata yönelmiş oldum. Şuan 
geldiğim noktada, dünyaya bin defa daha 
gelsem yine eczacı ve farmakognoz olurum. 

D.: Ülkemizde eczacılık eğitiminin bugünkü 
durumunu nasıl buluyorsunuz?
E.Y.: Bu tartışılabilecek bir konu. Özellikle biz 
Ekrem Hoca ile uzun yıllar farmakognozi ve 
farmasötik botanik bölümü için mücadele 
ettik. Artık gereksiz olduğunu, eskide kaldığını 
söyleyerek bizim derslerimizi kaldırmak istediler. 
Neyse ki geldiğimiz noktada böyle bir durum söz 
konusu değil. Diğer alanlar tartışma konusuyken 
farmakognozi, farmasötik botanik ve fitoterapi 
günümüzün en önemli konuları haline geldi. 

Burada anlatmak istediğim şu ki insanlar 
diğer ülkelerdeki duruma bakarak bizim 
durumumuzu değerlendirmeye çalışıyor. 
Mesela Amerika’da tıbbi kimya dediklerinde, 

onun içerisinde doğal ilaç çalışan da var, 
sentetik ilaç çalışan da. İlaçları birbirinden 

tamamen soyutlayamazsınız. Çünkü ikisi 
birbiriyle iç içe girmiş durumdadır. 

Kullandığımız ilaçların %70’i 
zaten doğadan esinlenerek 

yapılmıştır. Bunu ne hekim, 
ne halk bilir. 
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Dolayısıyla Amerika’da da iki birim birbiriyle 
kaynaşmıştır. Türkiye’deki mevcut eğitimin 
yabancı ülkelere bakarak mutlaka değişime 
gerek duyduğu konusundaki fikirlere 
katılmıyorum. Önemli olan temel bilgidir. Temeli 
iyi atmanız gerekir. Ülkemizdeki eğitimin sorunu 
ise ilk ve ortaokuldan gelir. Çünkü öğrenciler 
sentezleyerek bilgiye ulaşma yetisine sahip 
olacak şekilde değil de ezberci olarak yetiştirilir.

Özellikle konu sağlık olduğunda temel bilgi 
son derece önemlidir. Sınavı kolay yaparsınız, 
öğrenci rahatça geçer, ama neticede insan 
sağlığı söz konusudur. Benim derslerim gittiğim 
bütün kurumlarda en korkulan derstir. Geçme 
oranı son derece düşüktür. Bu durumdan 
elbette zevk almıyorum. Sınıfta kalan her 
öğrenci beni çok üzüyor. Ama benim görevim 
çalışmayı öğretmek. 

Geçen sene eski mezunlardan bir öğrencim 
geldi ve çalışmanın ne olduğunu benden 
öğrendiğini söyledi. İşte konunun özü bu; 
çalışmayı öğrenmek ve kafada bir şeyleri 
sentezleyebilmek. Ama mevcut koşullarda 
bilgileri sentezleyici bir eğitim verebilmemiz 
mümkün değil, çünkü öğrencilerin temeli 
çok zayıf. O nedenle, biz de Amerika’daki 
gibi yapalım gibi bir yaklaşıma girdiğimizde, 
kendimizi ülkemizin gerçeklerinden soyutlamış 
oluyoruz.  

D.: Japonlarla halk ilaçlarımız üzerine 
yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız?
E.Y.: İnsan bir şeyleri çok arzu ederse 
gerçekleşebileceğine inanıyorum. Sene 1972, 
işe başladığımda aklımda Türk halk ilaçlarını 
çalışmak ve onların etkilerini göstermek 
vardı. Bu konuda Türkiye’den pek bir destek 
bulamamıştım. Fakat alt komşum olan ve 
Japon kültürü hakkında bir kitap yazan Prof. 
Dr. Bozkurt Güvenç benim bu fikirlerimi 
biliyordu. Japon Hükümeti kendisini iki yıllığına 
Japonya’ya davet etti, orada kaldı. O döndükten 
bir müddet sonra arkadaşı olan Japon bir 
antropolog Türkiye’ye geldi. O antropolog 
İslam ülkelerindeki aktarlardaki bitki listelerini 
takip ediyordu. Bozkurt Hoca bizi tanıştırınca 
aklımdakileri ona söyledim. “Ben eczacı değilim, 
ama Kyoto Üniversitesi’ndeki bir arkadaşıma 
ileteyim” dedi. Her şey böyle başladı. 

Onlar bir proje yazdılar, Japonya Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı’na verdiler. Projemiz 1986’da 
başladı, 1998’e kadar 12 yıl bizi Japon Hükümeti 
destekledi. Birkaç defa Japonya’ya gittim. O 

sıralarda Japon antropolog arkadaşımız emekli 
olmuştu, bir defasında ona da uğradım; “Erdem 
seninle övünüyorum, Japonya Milli Eğitim 
ve Kültür Bakanlığı’nın en iyi çalışan projesi 
sizinkiymiş” dedi. 

Proje için en ücra yerlere kadar gittik, oradaki 
bilgileri aldık. Biyolojik ve farmakolojik etkilerini 
nasıl çalışacağımı Japonya’da öğrendim. 
Geldim burada öğrencilerimi yetiştirdim. 
Çalışmalarımı yurt dışı dergilerde İngilizce olarak 
yayınladım. Aktarlar bu bilgileri alıp bilinçsizce 
kullanarak halka zarar vermesin diye Türkçe 
yayınlamadım. Ama artık zamanı geldi ve bir 
sonraki kitabım bu konu üzerine olacak. 

D.: İngiltere, İsveç ve Özbekistan’da da çeşitli 
araştırma faaliyetlerinde bulundunuz, bu 
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
E.Y.: Japonya’da bu çalışmaları yapıp Türk halk 
ilaçlarını bitirdikten sonra, bu ilaçların ne kadarını 
Orta Asya’dan getirdiğimizi merak ettik. Japon 
Hükümeti’ne bir proje daha yazdık, hemen 
kabul edildi. İki yıl yazları Özbekistan’a gittik, 
dağ tepe dolaştık, bilgi topladık ve öncekilerle 
ilişkilendirdik. İsveç ve İngiltere’de de daha çok 
kimyasal çalışmalar yaptım. 

D.: Sizce günümüzde, mesleğe yönelik, yeterli 
düzeyde bilimsel çalışma üretiliyor mu?
E.Y.: Maalesef yeterli düzeyde bilimsel çalışma 
yapıldığını söylemek mümkün değil. Ama bu 
biz bilim insanlarının çalışma yetersizliğinden 
kaynaklanmıyor. Türkiye’de bir araştırma 
enstitüsü ruhu yok. Bu konu eczacılık 
fakültelerine bırakıldığında, bir kere biz zaten 
çok büyük bir eğitim yükü altındayız. Dolayısıyla 
bundan artan zamanlarda araştırma yapmak 
zorundayız. Bunun yanında bir de kaynak 
bulmak durumundayız. Eskiden basit, ucuz 
aletlerle bir şeyler yapabiliyorduk. Geldiğimiz 
noktada ise bu mümkün olmuyor. Böyle 
olunca insanlar sadece unvan kazanabilmek 
için çalışma yapıyor. Ondan sonra bu zorluklar 
karşısında yılıyor. 

Bu duruma çok üzülüyorum. Tam üretken 
olduğun çağda hem bilim insanı hem de kaynak 
bulma konusunda usta olamıyorsun. Çünkü 
ikisi birbirinden farklı alanlar. Sonra TÜBİTAK’tan 
onay almanız gerekiyor. TÜBİTAK’ın hakem 
sistemi ise hata bulmaya odaklı, sizi reddediyor. 
Sonucunda da ilaç geliştirmeye yönelik bir 
eğitim modelimiz yok. Yani çalışmanızı kara 
dönüştürecek bir ortam bulunmuyor. Dolayısıyla 
böyle bir kısır döngü içerisinde ben kendimi hep 

DUAYENLERDUAYEN
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Don Kişot gibi hissettim, durmadım savaştım, 
bu yaşımda hala araştırma yapabilmek için 
uğraşıyorum. 

D.: Üniversite dışında, aktif olarak görev 
aldığınız ya da başkanlığını yaptığınız kurum-
lar ve dernekler hangileri oldu?
E.Y.: Çalışma yaptığımız kurumlardan biri 
Ekrem Hoca’nın başkanı, benim ikinci 
başkanı olduğum Türk Fitoterapi Derneği’dir. 
Orada Ekrem Hoca ile beraber eczacılara 
ve hekimlere yönelik bazı eğitimler veriyoruz. 
Bunun dışında bitkisel tedavi ile ilgili bir dernek 
kurma aşamasındayız. Onun da başkanlığına 
arkadaşlar beni uygun gördüler. Müracaatımızı 
yaptık, yanıt bekliyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 
içerisinde Ana İlaç Komisyonu’nda görev 
aldım. Orada bitkisel ilaçlarla ilgili dosya 
değerlendirmelerinde bulundum. Bir de çeşitli 
dergilerin editörlüğünü yapıyorum. 

D.: Türkiye’de eczane eczacılığının bugünkü 
durumunu nasıl buluyorsunuz, mesleğin 
geleceğinden umutlu musunuz?
E.Y.: Öncelikle biz bilim insanları olarak, 
eğittiğimiz kişilerin eczane eczacısı olmasını 
arzu etmiyoruz. Bir meslek düşünün, %80’den 
fazlası serbest eczane açmış. Üniversite tanıtım 
günlerimize tercih yapacak öğrenciler geldiğinde 
eczacılığın batıp batmadığını soruyorlar. Ben 
de onlara iki yıl önce Sağlık Bakanlığı, YÖK 
gibi kurumların ortaklaşa sunduğu sağlıktaki 
meslek dağılımı raporunu gösteriyorum. Bizdeki 
kötü dağılım hiçbir meslek grubunda yok. 28 
bin eczacının 26 bini eczane eczacısı, 286’sı 
akademisyen, 1.700 tanesi ise endüstride ve 
devlet kurumlarında… 

Devlet olarak genç nesle meslek imkânı 
yaratmak durumundasınız. Verilere baktığınızda 
mezunların akademisyenliği ve ilaç sektörünü 
beğenmediğini görüyorsunuz. Herkes eczane 
açma peşinde, demek ki hala bu meslekte 
iş var diyor ve dolayısıyla eczacılık fakülteleri 
açıyorsunuz. 2000’e kadar 7 tane fakülte varken 
şuan 45-46 tane müracaat var. Geçen sene 
33-34’ü onay alabildi, çünkü hoca yok ortada. 
Çünkü şimdiye kadar kimse akademisyen 
olmayı düşünmüyordu. 

Bir eczane eczacısını asistana verilen ücret 
tatmin etmiyor. Biz karı-koca akademisyeniz, 
ama sağ olsun bize kayınvalidem baktı eczanesi 
ile. Biz o sayede bu günleri görebildik. Yoksa 
tek bir maaşla sürünürsünüz. Hep içim acır, 
ne kabiliyetli çocuklar birkaç yıl dayanabildi, 

sonra kaçıp eczane açtılar. Akademisyenlik 
öyle bir virüstür ki hiçbir zaman unutamazsınız. 
Ben hala bir kitabım çıktığında, bir makalem 
yayınlandığında, bir atıf aldığımda duyduğum 
zevki başka bir şeyde duyamıyorum. 

Türkiye’de ne yazık ki ilaç sektöründe istihdam 
edilen eczacı sayısı %3-4’lerde sürünüyor. İlaç 
sektörü de haklı olarak almak istemiyor, çünkü 
gelip 1-2 yıl kalıyor, o sürede neresi boş bakıyor, 
sonra da istifa edip gidiyorlar. Firma o adamı 
yetiştiriyor, bir emek harcıyor. Dolayısıyla o görev 
için, bırakıp gitmeyecek kişileri işe alıyor. Ancak 
bizim mezunlarımız giderek artan sayılarda 
sanayide yer almaya başladılar. Eğitimimiz 
İngilizce olduğu için de avantaj sahibiler. 

D.: Son olarak genç eczacılara neler tavsiye 
edersiniz?
E.Y.: Ben hala eczacılığı son derece üretken bir 
meslek olarak görüyorum. Ancak eski sistemde 
olan eczacılar zorlanacaktır. Çünkü eskiden 
babalar çocuklarına, emekli olduklarında 
eczaneye baksınlar diye eczacılık okuturdu. 
Çocuklar ise babaları emekli olana kadar 
eczaneye uğramaz günlük işlerle meşgul 
olurdu. Çağımız ise bilgi çağı. Eczacı kendi 
eczanesinin bir bilgi kaynağı olduğunu halka 
göstermeli. İnternete bazı kişiler sürekli yalan 
yanlış bilgiler pompalıyorlar. Sen çevrene 
öyle bir imaj vermelisin ki senin doğru bilgiyi 
vereceğini insanlar hissetsin. Bunun için de 
sürekli kendilerini yenilemeleri gerekir. 

Benim meslekte 44. yılım, ama gün geçtikçe 
bilgimin ne kadar azaldığını hissediyorum. 
Çünkü bilgi gelişen teknolojilerle çığ gibi 
büyüyor ve ben bile ona yetişemiyorum. Tabi 
her şeyi bilmek mümkün değil, ama kendi 
alanında belirli şeyleri yorumlayabilecek bir bilgi 
birikimine sahip olmak zorunludur. Çünkü sağlık 
son derece önemli bir hizmettir. Halka doğru 
bilgiyi verip, ilaçları sunabilmek eczacı için çok 
önemlidir. 

Onun dışında eczacıların terk ettiği ilaç yapma 
gibi alanlarda da boy göstermeleri, atılımcı 
olmaları gerekiyor. Buradaki önemli bir sorun 
ilaç sektörümüzün montaj sanayi olmasından 
kaynaklanıyor. Kendi yarattığımız ilaç neredeyse 
yok. Önemli bir ilaç firmasına gidiyorsunuz, 
mevcut bir öksürük şurubunun tabletini 
yapmışlar. Biz onu burada son sınıf öğrencilerine 
proje olarak yaptırıyoruz. Bunu araştırma olarak 
gören bir zihniyet var. Kimse ilaç geliştirmeye 
uğraşmıyor. Bu durum da mutlaka düzelmeli.
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ilindiği gibi 12 Nisan 2014 Tarih 
ve 28970 Sayılı Resmi Gazete 
’de Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz 

Kurumu’ndan yayımlanarak yürürlüğe giren 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 
Dördüncü Bölümü olan, Eczane Yerleri ve 
Bölümleri Eczane Olarak Kullanılacak Yerin 
Özellikleri başlıklı bölümünün 20 maddesi, 7. 
fıkrasında; “Özel saklama koşulu gerektiren 
veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama 
koşullarına uygun olarak eczaneye kabul 
edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun 
olarak hastalara sunulması gerekir. Ayrıca 
soğuk zincir ilaçlarının konulması için 
buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve eczane 
içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için 
kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda 
uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye 

dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin 
bulunması ve eczanede bulunması 
gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla 
kalibrasyonlarının yapılması gerekir” 
denilmektedir.
 
Yine, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmeliğin “Mevcut Eczaneler Geçici 
Madde 1-(1)” maddesinde; “Bu Yönetmelik 
yürürlüğe girmeden önce eczane ruhsatnamesi 
almış eczacılar ile eczane açmak, nakletmek 
veya devretmek üzere yapılmış başvuruları 
henüz sonuçlandırılmamış olan eczacılar, 20. 
maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları 
hükmü hariç olmak üzere, Yönetmeliğin 
diğer hükümleri ile öngörülen gerekleri en 
geç yirmi dört ay içerisinde yerine getirmek 
zorundadır. Aksi takdirde, durumlarının bu 
Yönetmeliğe uymadığı yapılacak kontrol ve 
denetim neticesinde anlaşılan eczanelerin 
faaliyetleri durdurulur”, hükmü yer almaktadır. 
Bu hükümlere göre eczanelere verilen süre 
“12 Nisan 2016” tarihinde sona ermektedir. 

Bu Yönetmelik, buzdolabı yanı sıra eczane 
içi sıcaklık ve nem takibi ve bunlara ait data 
kayıtları arşivinin tutulmasını zorunlu kılmaktadır. 
Ayrıca, ısı-nem için belirlenen alt ve üst 
değerlerin (buzdolabı için 2-8, eczane içi için 
15-25° C ve azami nem %65 istenmektedir) 
dışına çıkılması halinde eczacıyı uyarabilen bir 
sistemin olmasını ve cihaz kalibrasyonlarının 
düzenli aralıklarla yapılmasını da gerekli 
kılmaktadır. Peki, bu değerler hangi değerlere 
kadar, ne kadar süre ile aşılabilir? Özelliği 
olan az sayıdaki ilaçlar haricinde kalan ilaçlar 
için oda ısısında saklanması ve Avrupa 
Farmakopesi esas alındığı için oda sıcaklığının 
15-25° C ve %65 nem düzeyine kadar olması 
istenmektedir. Bilindiği gibi basit ısı-nem ölçer 
cihazları kullanan eczaneler günde 3 kez 
değerleri okuyarak ekteki gibi bir takip formuna 
yazmaktadırlar.

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından eczane denetleme 
formlarının da yukarıdaki mevzuat hükümlerine 
uygun olarak güncellendiği ve güncellenen 
denetim formu gereğince, eczanelerde ısı 
ve nem ölçer cihazın bulundurulmasının 12 
Nisan 2016 tarihi itibarıyla tüm eczaneler için 
bir zorunluluk haline geleceği anlaşılmaktadır. 
Öte yandan çift sensörlü cihazlarla hem dolap 
içi hem de ortam ısı ve neminin takibi olanaklı 
olmakta ve hafıza kaydı da alınabilmektedir.

UZMAN GÖRÜŞÜUZMAN

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



/ 21

Denetimlerde kontrolü yapılan hususlar; Eczane 
Denetim Formu’nun 20-23 maddelerinde; “Isı ve 
nem ölçer mevcut mu? Isı-nem uygun sınırlarda 
mı? Isı-nem kayıtları düzenli olarak tutuluyor 
mu? Buzdolabındaki ısı kontrolü için, buzdolabı 
içinde bulunan termometrenin ısı kayıtları 
düzenli tutuluyor mu?” şeklinde sıralanmaktadır. 
Bu işlemlerin eczaneler için ayrıca dikkatli takip 
ve önemli iş yükü getirdiği açıktır. 

Öte yandan, yaz aylarında dış sıcaklığın 
50° C’lere kadar vardığı bölgelerde eczane 
içi sıcaklığın Türkiye’nin bulunduğu coğrafi 
kuşak için belirlenmiş oda sıcaklığı dereceleri 
arasında (15-25° C ve %65 nem) tutulması 
ne kadar olanaklıdır? Bunun için çok sıcak 
bölgelerde her eczanenin ısı-nem ölçer 
cihazın yanı sıra iklimlendirme için güçlü klima 
sistemlerine ve elektrik kesintileri yaşanan 
bölgelerde ise ayrıca jeneratör gereksinimi 
kaçınılmaz olacaktır. Aksi halde Yönetmelik 
hükmünü karşılayamayan eczaneler “kapatılma 
tehlikesi” altına gireceklerdir. Bu konuda 
Türk Eczacıları Birliği’nin Bakanlık nezrinde 
Yönetmelik değişikliği için girişimde bulunduğu 
ve 28.03.2016 Tarih ve 29667 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliğin “Eczane Levhaları ve Sıcaklık, 
Nem Takibi” başlıklı Geçici 4-(1) Maddesi’nde; 
20. maddenin yedinci fıkrasında yer alan 
“kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı 
sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan 
termometrenin bulunması” yükümlülüğü kurum 
tarafından “reçete sayısı” veya ciro kriteri 
dikkate alınarak belirlenecek geçiş takvimi 
doğrultusunda en geç 12.04.2017 tarihine 
kadar yerine getirilir, denilmektedir. 

Yönetmeliğin ertelenmesinin sorunu 
ötelemekten başka bir sonuç doğurmayacağı 
düşünülmektedir. Çünkü erteleme süresi 
sonunda yine pek çok eczane ekonomisinin 
bu yükü taşıyamayacağı ve önemli sayıda 
eczanenin denetimlerde klima ve ısı-
nem ölçer bulunsa bile alt-üst limitlerin 
aşılmasına bağlı olarak Sağlık Müdürlükleri 
tarafından ruhsat iptallerinin başlayacağını 
tahmin etmek zor değildir. Bu sebeple, 
“Bu Yönetmelik ile amaçlanan tam da bu 
mudur?” diye düşündürmektedir.

Öte yandan, bu düzenlemelere yasal 
gerekçe olan eczane içi ısı ve nem 
değerlerinin hangi ilacın stabilitesine, 
hangi şartlarda ve ne oranda 

etkili olduğunu gösteren akademik veriler 
var mıdır? Varsa bu veriler neden eczacılarla 
paylaşılmamaktadır? 

Eczanelere ek mali ve işletme yükümlülüğü 
getirmesinin yanı sıra; küresel ısınma ve iklim 
değişikliklerine bağlı olarak son yüzyılın en sıcak 
dönemlerinin yaşandığı günümüzde, eczane 
içi için belirlenen ısı değerlerinin (15-25° C) 
sabit tutulmasının ne kadar olanaklı olabileceği 
tartışmalıdır ve bu düzenlemelere bağlı olarak 
eczanelerin kapanması, nüfus ölçütünden 
sonra halkın ilaca erişmesinin önünde ikinci 
bir engel teşkil edecektir. Bu noktada acaba 
devreye büyük sermaye gruplarının market 
zincir eczaneleri mi sokulmak istenmektedir?

Meslek örgütlerimizin, uygulamanın 
ertelenmesini istemesi değil, bu uygulama 
için “yürütmenin durdurulması istemli iptal 
davası açarak”, halk sağlığına sunulan ilaç 
hizmetlerinin engelleneceği, böylece kamu 
sağlığının tehlike gireceği ve eczanelerin 
kapatılmasıyla sonuçlanabilecek bu hüküm için, 
meslek haklarının korunması adına, yargı yoluna 
başvurmalarında yarar bulunmaktadır.

Günlük Isı - Nem
Kontrol Formu
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Daima Daha 
İyinin Peşinde

ürkiye’nin köklü eğitim kurumlarından 
Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin bugünü ve geleceği 

hakkında merak edilenleri Dekan Prof. Dr. 
Gülbin Özçelikay’dan öğrendik.  

DENGE: Türkiye’nin köklü eğitim 
kurumlarından Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin bugün geldiği nokta nedir?
GÜLBİN ÖZÇELİKAY: Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nin temelleri, 156 Sayılı, 

Ankara Üniversitesi’nin Kuruluş Kadroları 
Hakkındaki 5239 Sayılı Kanun’a Ek Kanun’un 
16 Aralık 1960 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanması ile atılmıştır. Bu Kanun ile Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi için gerekli olan ve Ankara 
Belediyesi’ne ait arazinin fakülteye bedelsiz 
olarak tahsis edilmesi kararı çok önemlidir.

Yine bu Kanun ile Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin akademik kadroları belli olmuş, 
ilk dekan ve öğretim üyeleri; Üniversiteler 
Kanunu’nun 73. maddesine göre İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu önerisi 
ile Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından 
atanmıştır.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, öğretime 
1961-1962 öğretim yılında, Ankara Yenişehir 
Menekşe Sokak’ta kiralanan binada 81 öğrenci 
ile başlamıştır. İlk dekanı Prof. Dr. Nurettin 
Mazhar Öktel’dir. Fakülte arşivinin incelenmesi 
ile 21 Mart 1962 yılında dekanın dışında başka 
öğretim üyesi olmadığı belirlenmiştir. Bugün ise 
81 öğretim üyesi, 53 araştırma görevlisi ve 70 
idari personel fakültemizde görev yapmaktadır.

İlk mezunlarımızın sayısı 1965 yılında 
35 kişiyken, bugün 5.651 mezunumuz 
bulunmaktadır. 11 anabilim dalı olarak toplam 
29 tezli ve tezsiz yüksek lisans ile 10 doktora 
programında lisansüstü eğitim verebilen 
fakültemizde 380 öğrenci eğitimini sürdürürken, 
779 öğrenci lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 
Ayrıca, fakültemiz öğretim elemanları yaptıkları 
bilimsel çalışmalarla gerek Ankara Üniversitesi, 
gerekse diğer eczacılık fakülteleri arasında ön 
sıralarda gelmektedir. Kişi başına düşen yayın 
sayısı 2015 yılında 2 olmuştur. Fakültemiz 13 
Ocak 2015 tarihi itibarıyla verdiğimiz eğitimin 
kalitesini belgelemiş ve 6 yıl süre ile akredite 
olmuştur. 

D.: 2015 yılında göreve başladıktan sonra 
fakültede ilk etapta ne gibi çalışmalar 
yaptınız?
G.Ö.: Dekanlık görevime başlayalı bir yıl oldu. 
En önemli hedefim, çalışma ikliminin güzel 
olduğu bir ortamda, özellikle ilaç sanayisi ile 
ortak projelerde yer almak ve eğitim kalitemizi 
daha iyiye götürmektir. Bununla ilgili ilaç firmaları 
ve sendikaları ile irtibattayız. Bir ilaç firması 
ile bazı preklinik çalışmalar yapmak üzere ikili 
protokol imzaladık. Gelecekte bu anlaşmaları 
gerek araştırma gerekse eğitim boyutunda 
sürdürmek istiyorum.

Ankara 
Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 

Gülbin Özçelikay

T
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Bugüne kadar fakültemizden yaklaşık 5.660 
eczacı, kaliteli bir eğitim alarak mezun oldu, 
bundan sonra da aynı kaliteyi korumayı ve 
daima daha iyiyi yapmayı düşünüyoruz. Yüksek 
Öğrenim Kurumu tarafından kabul edilen ulusal 
eczacılık çekirdek eğitim programının gereklerini 
yerine getirmek, eksiklikleri doldurmak, yeni 
öğrenim yöntemlerini ve ölçme değerlendirme 
tekniklerini kullanmak en önemli hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır. 

D.: 2016 yılı itibarıyla Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nin eczacılık sektöründeki 
misyonu nelerdir?
G.Ö.: En önemli misyonumuz eczacılık 
sektörüne her alanda istihdam edilecek kaliteli 
eczacılar mezun etmektir. Eczacılık sektöründe 
bazı öğretim elemanlarımız aracılığıyla yeni 
açılan eczacılık fakültelerine destek veriyoruz. 
Ayrıca fakültemizde meslek içi eğitimler 
gerçekleştiriyoruz. Meslek örgütümüz olan 
Türk Eczacıları Birliği tarafından düzenlenen 
eğitimlere de destek veriyoruz. 

D.: Eczacılık sektöründe değişim ve gelişim 
sürekli devam ediyor, gelinen son noktada 
dersler ve uygulamalar açısından fakültenizde 
nasıl değişimler yaşanıyor?
G.Ö.: Eczacılık sektöründeki değişim ve 
gelişime paralel olarak, eğitim kalitemizi 
arttırmak amacıyla öğrencilerimizle, 
mezunlarımızla sürekli bir araya gelip yeni 

politikalar belirliyoruz. Aynı şekilde eğitim 
kalitesini arttırmak için yeni öğrenme metotları 
ile uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini 
uygulamak amacıyla öğretim elemanlarımızın 
bu konularda donanımlarını arttırmak ve bunu 
uygulayabilmeleri adına eğitim desteği almaları 
sağlanmaktadır.

D.: Fakültenizde bulunan parenteral çözelti 
merkezinden bahseder misiniz?
G.Ö.: Merkezimizde, her yıl, 210.000 
litre (40.000 bidon) hemodiyaliz çözeltisi 
üretilmektedir. Ankara il sınırları içerisinde 
kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan 72 ayrı 
merkezin su analizi, Türkiye sınırları içerisinde 
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34 ilde toplam 155 ayrı merkezin yine su 
analizi ve Türkiye sınırları dışında da 1 merkeze 
(Kıbrıs’ta) su analizi yapılmaktadır.

D.: Fakültenizde yürütülen diğer araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri neler?
G.Ö.: Fakültemizde üniversitemizin bilimsel 
araştırma projeleri dışında TÜBİTAK, 
Avrupa Birliği ve diğer birimlerle toplam 
73 proje, öğretim elemanlarımız tarafından 
sürdürülmektedir. Ayrıca Ankara Üniversitesi 
Teknokent’inde çalışmaları olan öğretim 
elemanlarımız vardır. Hatta elde edilen ürünlerin 
patent alma çalışmaları olan projeler de 
bulunmaktadır. Ayrıca 2015 yılında toplam 157 
araştırma makalesi de yayınlanmıştır.

D.: Türkiye’de ikinci olarak fakültenizde klinik 
eczacılıkla ilgili bir bilim dalı kurulmuştu. 
Bugün klinik eczacılık alanında ne gibi 
çalışmalar yürütüyor, katkılar yapıyorsunuz? 
G.Ö.: Haklısınız, fakültemiz klinik eczacılık 
lisansüstü programı olan fakülteler arasında 
öncü konumundadır. 1997 yılında disiplinler 
arası Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda tezsiz 
yüksek lisans eğitimi ile başlayan programlara 
2010 yılında tezli yüksek lisans ilave edilmiştir. 
Bugünlerde de doktora eğitimimiz için Yüksek 
Öğrenim Kurumu’na bir başvurumuz var. 
Umuyorum önümüzdeki dönemde doktora 
eğitimi, daha sonra da uzmanlık eğitimi verecek 
konuma gelinecektir.

D.: Klinik eğitimde eczacılarımızın aktif 
olmadığı, öğrencilerin uygulamada eksikleri 
olduğu yönündeki görüşlere katılıyor 
musunuz?
G.Ö.: Bu görüşe katılmıyorum. Son yıllarda 
özellikle son sınıf son dönem stajlarında isteyen 
memnun ve iş tatmini çok yüksek oluyor. Staj 
yapılan merkezlerde de öğrencilerimiz hakkında 
son derece memnuniyet yaşanmaktadır. 
Özellikle eczacılık eğitiminin 2005 yılında 5 yıl 
olması ile kliniklere yönelik dersler ilave edildi. 
Örneğin Klinik Biyokimya, Farmakoterapi, 
Farmasötik Bakım dersleri ve klinikte staj 
uygulamaları bunlar arasındadır. Konuşmamın 
başında söyledim, özellikle klinikte aktif olmak 
isteyen öğrencilerimizin başarılarının da yüksek 
olduğunu düşünüyorum ve temelde çok büyük 
eksiklik olacağını sanmıyorum.  

D.: Mezunlar ağırlıklı olarak neden serbest 
eczacılığı tercih ediyorlar, kamuya, özel 
sektöre veya akademiye yeteri kadar 
yönelmiyorlar?

G.Ö.: Son birkaç yıla kadar mezunlarımızın 
yaklaşık %90’ı serbest eczane sahibi olmayı 
tercih etmişlerdir. Ancak son birkaç yıldır 
hastane eczacılığı ve sanayi alanında da 
çalışmak isteyen mezun sayımızda artış 
olmuştur. Bunun sebebi başlangıçta, kendi 
işinin sahibi olma istekleri, ancak gün geçtikçe 
eczane sayılarının artması, eczane kar 
oranlarının düşmesi ve eczanede eczacıya 
yüklenen roller, eczacıları farklı alanlara 
yönlendirmektedir.
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D.: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
tarafından Sağlık Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde açılan “Eczane Hizmetleri Ön 
Lisans Programı” halen devam ediyor mu?
G.Ö.: Fakültemizin desteği ile Sağlık 
Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Eczane 
Hizmetleri” bölümü 2009 yılında açılmıştır. 2 
yıllık bu bölümde eğitim ve öğretim; mezun 
olacakların, özellikle serbest eczane ve hastane 
eczanelerinde, dağıtım kanallarında, ilaç ve 
kozmetik sanayisinde istihdam edilebilecek 

donanıma sahip olmaları için düzenlenmiştir. 
Eczacılık sektörü için kalifiye personel olarak 
yetişmektedirler. 

Bu bölümden mezun teknikerlerle çalışan 
eczacılar, bu grup insan gücünden çok 
memnunlar. Ancak 6308 Sayılı Eczacılar 
ve Eczaneler Hakkındaki Ek Kanun ile bu 
insan gücünün zor durumda kalmadan 
alınan kararların uygulanması gerektiğini 
düşünüyorum.
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D.: Fakülteniz bünyesindeki cihaz ve eski ilaç 
müzeleri ile müze eczane hakkında bilgi verir 
misiniz? 
G.Ö.: Eczacılık müzemiz üç kısımdan 
oluşmaktadır: İlaç Müzesi, Cihaz Müzesi 
ve Müze Eczane. İlaç Müzesi’nde, Osmanlı 
Dönemi ile Cumhuriyet’in ilk 30 yılında 
kullanılan hazır ilaçlar, ilaç yapımında kullanılan 
ilaç hammaddeleri ve bitkilerden hazırlanan 
ekstreler yer almaktadır. Yaklaşık 1.000’e yakın 
obje burada sergilenmektedir. 

Cihaz Müzesi, fakültemizin kuruluşundan beri 
kullanılan ancak değişik nedenlerden dolayı 
kullanım dışı kalmış cihazların bulunduğu 
bir müzedir. Bu cihazların küçük olanları 
özel yaptırılan dolaplarda, büyük olanlar 
ise açıkta sergilenmektedir. Müzemizin bu 
kısmında; mikroskoplar, teraziler, ilaç analizi 
ve araştırmalarda kullanılan değişik cihaz ve 
aletler yer almaktadır. Her iki müze, daha 
önceki yıllardan beri hizmet vermekte olup, 
objeler bugün yeniden düzenlenen mekânlarda 
sergilenmeye başlanmıştır. 

Müze Eczane’de ise 1900’lü yılların bir eczanesi 
canlandırılmıştır. Müze Eczane iki kısımdan 
meydana gelmektedir. Majistral diye bilinen, 
elde, yani eczanede yapılan ilaçların hazırlandığı 
kısım, bir ilaç üretim yeri olarak da bilinmektedir. 

Doktorlar tarafından reçeteye yazılan ilaç 
formülleri burada hazırlanmaktadır. Bu kısımda 
teraziler, havanda ilaç yapımı için gerekli aletler, 
göz merhemi ve göz damlası hazırlanmasında 
kullanılan mini otoklav ile ilaç etkin maddeleri ve 
bitkisel ekstreler yer almaktadır. Eczanenin ilaç 
yapma kısmında hazırlanan ilaçlar eczanenin 
reçete kayıt defterine yazıldıktan sonra hastaya 
bir pencereden verilmektedir. Eczanemizde 
1925-1970 yılları arasında hizmet veren 3 
eski eczanenin reçete kayıt defterleri de yer 
almaktadır.

D.: Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmanın 
yanı sıra eczacılık mesleğine yaptığınız diğer 
katkılar neler?
G.Ö.: Fakülte olarak, Türk Eczacıları Birliği 
Eczacılık Akademisi’nde görev yapan öğretim 
üyelerimiz olmuştur. Ben de bir dönem Eczacılık 
Akademisi Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştım. 
Çeşitli meslek içi etkinlik programlarında yer 
aldık. Türkiye’de ilk meslek içi eğitim programını 
düzenleyen fakülte olarak 1991, 2010, 2012 
ve 2015 yıllarında meslek içi eğitim programları 
yaptık. 

D.: Eczacılık eğitimi açısından Avrupa 
ülkeleriyle aynı seviyeyi yakaladığımızı 
düşünüyor musunuz?
G.Ö.: Avrupa’daki eczacılık fakültelerindeki 
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eğitime paralellik sağlanması açısından 2005 
yılında Türkiye’de eczacılık fakültelerinin eğitim 
süresi beş yıl olmuştur. Yine paralellik için bazı 
ders saatleri düşürülerek yeni dersler ilave 
edilmiştir. En önemli değişiklik olarak, son iki 
yarıyıl öğrenciler; belirli bir konuda kaynağa 
ulaşmayı, veri toplamayı ve yorumlama 
yapabilmeyi, elde edilen bilgileri bir konu 
bütünlüğü içinde rapor haline getirmeyi ve 
bunu bir jüri önünde savunmayı sağlayan 
araştırma projesi hazırlamaya başlarken stajlara 
da daha fazla önem verilerek, Avrupa’daki 
eczacılık fakültelerine paralel eğitim yapılması 
başarılmıştır.

D.: Eczacılık eğitiminde gözlemlediğiniz 
sorunlar neler?
G.Ö.: En önemli sorun ihtiyaçtan fazla eczacılık 
fakültesi açılması ve kontenjanların çok fazla 
olmasıdır. Öğrenci sayısı artınca dersliklerimiz 
ve laboratuvarlarımızda tek grup halinde dersler 
yapılamaz hale gelmiştir. Şu anda derslerimizi iki 
grup halinde yapıyoruz. Ancak, yeterli öğretim 
elemanı olmayan anabilim dalları derslerini tek 
grup halinde yapmak zorunda kalmaktadır ve 
maalesef sıkıntılar yaşanmaktadır. 

D.: Bahsettiğiniz bu sorunların çözülmesi 
adına fakülte olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
G.Ö.: Türkiye ve Kıbrıs’ta bulunan eczacılık 
fakültelerinin dekanlarından oluşan Eczacılık 
Fakültesi Dekanlar Konseyi, bu konuda 
çalışmalar yapmaktadır. Yüksek Öğrenim 
Kurumu Başkanı ile toplantılar yapıp, mevcut 
durum konusunda bilgi vererek durumun 
düzeltilmesi konusundaki talebimiz çok olumlu 
karşılandı. 

D.: Eczane eczacılığı alanında gözlemlediğiniz 
sorunlar neler?
G.Ö.: Eczane eczacılığı, Cumhuriyet döneminin 
ilk yıllarından beri son derece saygınlığı olan 
bir meslek olarak icra edilmektedir. Maalesef, 
fakülte, öğrenci, mezun ve eczane sayısının 
artması, ilaç fiyatlarının düşmesi, eczanede 
eczacıya düşen yükümlülüklerin değişmesi ve 
artması eczane eczacılarının motivasyonunu 
kırmaktadır.

D.: Mesleğe yeni başlayan genç eczacılara 
neler tavsiye edersiniz?
G.Ö.: Öncelikle, mesleğimizin saygınlığını her 
zaman koruyacak ve geliştirecek eczacılarımızın 
mesleklerini çok sevmelerini, yükümlülük ve 
sorumluluklarını çok iyi bilerek, mesleğimizin her 

alanında istekle çalışmalarını tavsiye ediyorum. 
Çünkü bir işi en iyi yapmanın koşulu, işle ilgili 
bilgi ve beceriye sahip olmanın yanında istekli 
olmaktır. Yapabildiklerinin en iyisini yapmaya 
çaba harcamak, mesleğimizi daima ileriye 
götürecektir.

D.: Selçuk Ecza Deposu hakkında 
düşünceleriniz neler?
G.Ö.: Selçuk Ecza Deposu’nun sosyal 
sorumluluk hizmetlerine çok önem verdiğini 
biliyorum. Her gün onlarca öğrencinin ders 
yaptığı, fakültemiz içinde yapılan “Selçuk Ecza 
Deposu Ahmet Keleşoğlu Dersliği” ne zaman 
ihtiyacımız olsa yanımızda olduğunun en iyi 
kanıtıdır. Kendilerini öğrencilerimize tanıtarak 
birimlerinde staj yapmalarını sağlamak, 
bize de öğrencilerimize de her zaman katkı 
sağlayacaktır.



28 /

Bir Sanat Şaheseri: 
Kitâb-al Diryâq
(2. Bölüm)

alen Paris Ulusal Kütüphane’sinde 
bulunan, Ocak 1999 C.E., 585 
A.H. tarihinde Rabi’amawwal’da 

2964’lerde yaratılmış ve Arap medeniyetine ait 
bir yazma olduğu tahmin edilen Kitâb 
al-Diryâq dünyanın en önemli sanat 
şaheserleri arasında yer almaktadır.    

Kaligrafi Sayfaları

Kitâb al-Diryâq’ta yer alan en beklenmedik 
özelliklerden biri hat yazılarının kompozisyonları 
ve kullanılan harf karakterlerinin değişik olmasıdır. 
Giriş metni son derece zarif el yazısı (kurzif) ile 
yazılmıştır ve birbirinden kolayca ayırt edilebilen 
ayrıntılara, gül şeklinde çizilmiş rozetlere yer 
verilmektedir. Bu işaretler imla işaretleri olarak 
yer almaktadır. Ancak başlıklar, bölüm başlıkları 
ve bu kitabın sahibinin ismi ve bu kitap için 
çalışanların isimleri, metinler, köşeli oryantal küfi 
karakteri ile yazılmıştır. Bu küfi yazılara çoğunlukla 
arabesk bitki süslemeleri eşlik etmektedir. İki yazı 
karakterinin metin boyunca devam etmesi, yanı 
sıra, birkaç ihtişamlı Kuran metini de bu eserde 
yer almaktadır.  

Kuran metinlerinin topluma seslenecek bir 
esere daha derin bir estetik ve anlam verme 
amacı ile yapıldığı düşünülmektedir. Estetik 
kaygısı sayfaların tasarımında varlığını daha da 
çok belirginleştirmektedir. Benzer şekilde 12. 
asır Hıristiyan sanatında, Bizans ya da Bizans’ın 
çevresinde, Ortadoğu’da yeni gelişmekte olan 
Hıristiyan topluluklarında bu resimlemelere 
paralel gelişen bir sanat türüne rastlanılmamıştır. 

Sanatsal gelişimin tarihçesinde, klasik evrimsel 
doktrinlerde, minyatür sanatı 12. asır boyunca 
devam etmiş ve sanatsal gücü etkileyici 
bir şekilde varlığını hissettirmiştir. Değişik 
yüksekliklerde yatay bantların metinlerde yer 
aldığı görülürken, yazı karakterlerinde bir stilden 
diğerine geçildiği görülmektedir. 

Kitabın 16, 18, 19, 29, 22 ve 28. sayfalarında 
panzehirlerin reçeteleri verilirken, her biri ayrı 
süslemeli geometrik şekillerde tasarlanmıştır. 
Eğimli, çizgili üçgenler, elle çizilmiş diyagonal 
çizgili dikdörtgenler, daire şekilleri, hatta iki 
sayfayı kapsayan tasarımlara bile yer verilmiştir 
(40 ve 44. sayfalar). Neden böyle bir tasarım 
öngörülmüştür? Bu tasarımla ne elde edilmiştir? 

Her şeyden önce her bir sayfa ayrı bir anlatım 
ve tasarım düşüncesi olarak gerçekleşmiş, bir 
sanat eseri haline gelmiştir. Birkaç yüzyıl sonra 
bile herkes tarafından tanınacak ve beğenilecek 
bir el yazması ve albümü yaratılmıştır. Bununla 
birlikte, 12. asra ait, ya da erken asırlara ait, 
aynı amaçla hazırlanmış, Kuran sayfalarını da 
kapsayan pek çok metin bulunmaktadır. 

Bu metinler içerisinde yer alan yazıların 
ikonografik çekiciliğini ve kullanılan motiflerin 
ihtişamını da içeren mükemmel sayfalar yer 
almaktadır. Bilhassa sayfalarda yer alan “bal” 
kelimesi, pek çok panzehiri anlatan kitap 
kapakları ya da ciltlemelerde diğer içerikleri de 
eşleştiren pek çok motifin ortasında yer alır. 
Bu aşamada, Arap yazmalarında bir kelimeyi 
bile ifade edebilmek için böylesine bir ihtişamın 
tasarlanmasını hiç kimse henüz açıklayamamıştır.  

Erken devir yazmalarında yer alan ikonografik 
yazıya ne cevap verilirse verilsin, bu belirgin el 
yazması kitap, diğer izleyen albümlerde olduğu 
gibi, ayrı ayrı sayfaların birleşmesinden meydana 
gelen, alabildiğince ihtişamlı bir tasarımla 
meydana getirilmiş bir eserdir. Pek az sayfada 
tekrarlama olduğu görülür. İkinci olarak, bu 
sayfalar hazırlanırken, öğretici bir metni tamamen 
anlaşılır kılarken, aynı zamanda tedavide 
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kullanılacak ilacın içeriğini de açıklamaktadır. Bir 
anekdotu tekrar tekrar anlatırken, reçete verirken 
ya da yılan sokması gibi durumlarda, gereken 
teknik bilgiyi de vermektedir. 

Sayfalar kitabın içeriğini pek yansıtmazlar, ancak 
bilgi verirler. Sayfaların görevi sanatsal etki 
yaratmak, bakanı mutlu etmek ve ilgi çekmektir. 
Küçük puntoda yazılmış bazı metinlere bilhassa 
yer verilmiş, bazı kelimeler ya da cümleler hiç 
alışılmamış özellikleri ya da değişik tanımlamaları 
ile baş aşağı ya da dikey olarak kullanılmış, 
cümle ya da kelimeler bu düzen içerisinde 
sadece tasarımı mükemmel kılmak amacı ile 
gerçekleştirilmiştir.

Küfi metinlerde yer alan kelimelerin anlamını 
çözmek açısından çekilen sıkıntı, bu kitabın 
dokunmak için değil de estetik etki bırakmak, 
dikkat çekmek, bakılmak ya da takdir edilmek 
üzere tasarlandığını ortaya koymaktadır. 
Ancak okumayı amaç edinen kişiler de almak 
istediklerini elbette bu kitaptan alabileceklerdir. 

Okuyucu, huzur veren, düşündüren ve müthiş 
bir çekiciliği olan bu kitabı, kodlama veya 
deşifre etmek amacı ile bir oyun olarak da 
çözebilecektir. Bu el yazma sayfaları, yazıyı 
sadece bir anlatım aracı olarak değil de, erken 
dönemin yazıyı bir sanat haline getiren en değerli 
eseri, bir şaheser sanat eseri olarak alacaktır. Bu 
kusursuz eser, kitabı meydana getiren tasarımcı 
kadar, kitabın ortaya çıkmasında emeği olan 
her bir kişiyi onore etmek üzere tasarlanmış en 
önemli belge olarak varlığını koruyacaktır.

Metinlerin Resimlendirilmesi

Kitapta yer alan el yazmalarında yılan sokması 
ve buna çare olarak hazırlanacak ilaç içeriği 
ile ilgili 6 illüstrasyon yer almaktadır (17, 19, 21, 
30, 31 ve 33. sayfalar). Tüm içerik ince uzun 
dikdörtgenler içerisinde tasarımın bir parçası 
olarak yer almaktadır. Her zaman için geniş bir 
küfi yazı bandı en üst kısımda yer almaktadır, bu 
satırın altında da daha küçük harflerle küfi yazı ile 
gerçekleştirilmiş bir metne yer verilmektedir. 

Son iki sayfa (30 ve 33. sayfalar) daha geniş 
bir yer kapsar ve 33. sayfa neredeyse kare 
şeklindedir. Bir kez daha, yazan ve tasarımcı 
tarafından minyatürlerin her bir sayfası tek tek 
tasarlanmıştır. Hatta her bir metin, ayrı ayrı, 
kendisine ayrılan yere göre tasarlanmıştır. Baş 
metin yılan sokması ile ilgilidir. Resimlemelerin 
kendisi bile gerçek öyküyü anlatmaz, ancak 

yılanlar tam anlamı ile görünür kılınmıştır ve 
sanırım bu çok ayrıntılı resme bakıldığında yeni 
bir öykü bile yazılabilir. 

17. sayfada yer alan resimlemelerde istisnalar 
görülmektedir. Eczacılar ya da fizikçiler 
ilaç malzemesini tartarken görülmektedir. 
Resmin kompozisyonu ve illüstrasyon niteliği 
Dioscorides yazmalarına ve 13. asır kalitesine 
yakındır. Buna benzer bir illüstrasyon belki 
Bizans modellerinde yer almış olabilir. Diğer 5 
illüstrasyon bir ölçüye kadar ve bilhassa sayfa 
17’de yer alan illüstrasyon, öykü anlaşıldıktan 
sonra, illüstrasyonun her noktası çok kolayca 
çözülmekte ve kendini açıklamaktadır. 

Bu volyumun betimleyici sayfalarında olduğu 
gibi, bu minyatürlerin ve metinlerin analizlerinin 
yapılması nispeten daha kolaydır. Ressam 
illüstrasyonunda her bir imaja ait yeterli bilgiyi 
vermiştir. Sonuç olarak eser dolu ve anlaşılır 
kılınmıştır. Sayfa 30’da kesişen zeminlerde 
zengin resimlendirilmiş bir envanter ve ayrıntılar 
yer almaktadır. Diğer illüstrasyonlarda, seçilmiş 
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illüstrasyon elemanları ile öykü bomboş bir alana 
yapıştırılmış gibi görünmekte, ancak özen ve 
dikkatle çerçevelenmiş hissini vermektedir.

İmajlardan meydana gelen kompozisyon örgüsü 
ya da sentaksı basit ve sade gözükmekte, 
illüstrasyonlar iki boyutlu işlenmesine rağmen, 
muhteşem bir zenginliğe sahip oldukları 
görülmektedir. Kişiliklerinin çok farklı olması, 
üzerlerindeki giysilerin her birinin ayrı ayrı 
resmedilmesi, içinde bulundukları eylemlerin 
farklılığı, bilhassa atlar olmak üzere pek çok 
hayvanın mükemmel bir şekilde etüt edilmesi, 
bitkiler, objeler, mimari detaylar gerçekten 
olağanüstü bir muhteşemliğe, bütünlüğe sahiptir 
ve 12. asır illüstrasyonlarında bir benzeri yoktur. 

İllüstrasyonların çoğu, olayları ve problemleri 
tam olarak tanımlamaktadır ve uzun süre tetkik 
edilmeleri gerekmektedir. İllüstrasyonlarda 
çok değişik ve hemen hemen birbirine zıt 
olan üsluplar mükemmel bir şekilde temsil 
edilmektedir. Örneğin 30. sayfada hizmetkarın 
elinde tepsi ile göründüğü şematik ve kuru bir 
temsili resim, 15 ve 31. sayfada yer alan dört 

atlının sofistike ve bilge bir şekilde resmedilmesi 
ile tamamen büyük bir kontrast oluşturmaktadır. 

Bu illüstrasyonların 15. asır Pers minyatürlerinin 
öncüsü olduğunu söyleyebiliriz. Bu husus 
sadece bir örnek teşkil etmektedir. 6 
minyatürden her biri illüstrasyonların temsil 
edilmesindeki doruk noktadaki entelektüellik 
ve mükemmellik niteliğine işaret ederken, 
aynı zamanda resimlemelerin bir çocuk saflığı 
taşıdığına da işaret etmektedir. 

Bitkiler, objeler, çıplak bacaklı tarla çalışanları 
ya da yılan tarafından ısırılan insanların sefaleti 
zalimce resmedilmiştir. Bununla birlikte sayfa 
30’da yer alan ya da sayfa 21’de karikatürize 
edilen kişiliklerin hepsi müthiş bir mizah ruhu 
ile ve iyi bir analiz sonucunda resmedilmiştir. 
Böylesine bir sanatçı kişilik, Arabistan’ın bir 
yerinde, Mısır’dan İran’a kadar uzanan bir 
yörede, hem de 12. asırda nasıl yer alabilir, bunu 
anlamak gerçekten zordur. 

Bu noktada Kitâb al-Diryâq ile boy ölçüşebilecek 
başka bir kitap yapıldığını söyleyemeyiz, bununla 
birlikte 13. asırda Arap ve Pers sanatında 
meydana getirilen eserlerde görülen üstün 
nitelikli, entelektüel ve kompleks örgünlükteki 
anlatımlar 12. asırda gerçekleştirilen Pers 
resimlemelerini hatırlatır. Bilhassa seramik, 
cam, metal işlemelerinde ve hatta İran’da ileri 
zamanlarda yapılan illüstrasyonlarda bu üstün 
kalitenin yer aldığı görülmektedir. 

Bu özelliklerin tamamen yok olduğu ya da 
keşfedilmesi gereken pek çok minyatür 
bulunmaktadır. Kronolojik olarak ve sanatın 
evrimsel teorisine göre konuşacak olursak, 
bundan sonraki adım, Kitâb al-Diryâq’a 
kompozisyon ve tema olarak benzerlik 
gösteren ve pek çok koleksiyonun arasına 
serpiştirilen Kitab al-Aghani’nin başında yer 
alan alışılagelmedik resimli/süslü sayfaların ele 
alınması ile gerçekleşecektir. 

Bundan sonraki adım ise aynı metin ile benzerlik 
gösteren Viyana el yazmalarının, Dioscorides 
el yazmalarının, bilim ve teknoloji kodeksleri 
illüstrasyonlarının, Makamat, Kelile ile Dimne 
fabllarının incelenmesi olmalıdır. Kendine 
özgü pek çok çözülmeyeni bulunsa da Pers 
kodeksleri arasında Gülşah ile Varaka da bu 
kapsamdadır. 

Asırlar boyu yer alan değişimler ve gelişimler 
sonucunda, Kelile ile Dimne’yi son derece 
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zengin ve geleneğini en gerçek şekilde 
tanımlayan, mükemmel ve kompleks yapıya 
sahip bir eser olarak tanımlayabiliriz. Minyatür 
sanatında yer alan bileşenlerin, yüzlerce detayın 
ve kompozisyon prensiplerinin son derece iyi 
çözülmüş olması ile görsel olarak tamamen 
bitmiş bir eserdir. 

Boyutu, giriş sayfaları, bu eseri meydana 
getirenler ve sahibinin tekrar tekrar zikredilmesi, 
kaligrafi sanatının kullanılma tarzı, öykülerin bir 
araya getirilmesi, sayfaların tasarımı ve gerilim 
yaratan imajları ile tamamen farklı bir eserdir. Bu 
eserin, herhangi bir tarihi ya da sosyal gelişim 
içerisinde örnek olarak alınmaması, sanatçı 
Muhammad ibn Abi al-Fath Abd-al Wahid 
tarafından amcası imam Abu al-Fath Mahmud 
ibn Jamal al-Din için resimlediği, sanat kaygısı 
ile yaratılan tamamen farklı, hatta eksantrik 
diyebileceğimiz bir eser olarak tanımlanması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Bu kişiler hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz, 
fakat 12. asırda bir minyatür kitabında isimleri 
geçmekte ve kitapta adı geçen isimleri ile Abi 
al-Fath Abd al-Wahid’in amcası imam Abu 
al-Fath Mahmud ibn Jamal al-Din için bu 
kitabı tasarlayıp resimlediğini ve bu asırda bazı 
aileler için temsili bazı ürünlerin simge olarak 
gerçekleştirildiğini biliyoruz. Ancak izleyen 
asırlarda, sanat objeleri toplum ve gerçek sanat 
pazarı ya da hükümdar veya askeri elitler için 
yapılırdı. 

Elit ailelerin niteliklerini tahmin ederken, adı 
geçen eserlerin kültür açısından taşıdıkları 
değeri de hesaba katmanın önemi olduğunu 
düşünüyorum. Yaptığım incelemelerde Kitâb al-
Diryâq’ın bilgili bir toplum lideri olan bir din adamı 
için yapıldığı, sunulan konuların pek fazla önem 
taşımadığı, ancak sayfalarda yer alan muhteşem 
sanat yapıtlarının büyüsü, her sayfanın bu büyü 
altında yarattığı şok edici güzellikler ve estetik 
kalitenin önem taşıdığını düşünüyorum. 

Bu zatın böylesine yüksek kaliteli bir eczacılık 
kitabının kütüphanesinde yer almasından büyük 
bir gurur duyduğunu düşünüyorum. Belki de 
bu sahip, sadece 7 popüler bilim alanı ile ilgili 
idi ya da hiç ilgilenmiyordu ve sadece sanatla 
ilgileniyordu. 

Kitâb al-Diryâq ve tüm el yazmaları bir bilim 
ya da ilim kitabı olmaktan çok bir sanat 
şaheseri olarak karşımıza çıkıyor. Kitapta yer 
alan şahısların giyim tarzlarından da bir ailenin 

ya da bir sülalenin üyeleri olarak tanıtıldıklarını 
düşünüyorum. Belki de bu fertlerden biri yılan 
tarafından ısırılmış olabilir. 

Bu kitaba paralel bir eser de St. Petersbourg’ta 
yer alan Hermitage Müzesi’nde, Müslümanlar 
açısından Hac için her yıl gidilmesi gereken 
kutsal bir yer olduğunun altını çizen ve bir 
yeğenin amcasının Hac için Herat’tan Mekke’ye 
gidişini anlatan yazmada görülmektedir. 12. asır 
minyatür sanatının tüm ihtişamını taşıyan bu 
eserin amatör de olsa, üstün teknikle yaratılmış 
olması önem taşımaktadır. 

İllüstrasyonların anlaşılması oldukça uzun vakit 
ister ve görsel malzemenin son derece usta bir 
teknikle kullanılmış olması inanılmazdır. Ancak 
önemli olan bu kitabın sponsorunun ya da 
sanatçısının pek çok kaynağı araştırmış, pek 
çok fikri bir araya toplamış, tasarım hakkında 
uzun zaman uğraşmış ve sonucunda bu 
muhteşem illüstrasyonları ortaya çıkartmış 
olmasıdır. 

Yazı sanatı ve illüstrasyon sanatı ele alındığında 
iyi bir kaligrafi ve illüstrasyon sanatını icra 
edebilmek için çok uzun süreli deneyime sahip 
olunması gerektiği bir gerçektir. Bu noktada 
hipotezlerle karşılaşıyoruz. Bu gibi deneyime 
sahip bir aile ya da bir grup insan nasıl yetişti, 
nasıl ve nerede karşımıza çıktı? Böylesine 
kültürlü bir aile mevcut ise kentin çok büyük 
olması, uzun süreli yönetici ve dini geleneklere 
sahip bir medeniyet olması gerekmektedir. 

Belki de bu eser İran medeniyeti ile bağlantılıdır, 
zira bilhassa seramik sanatının özellikleri 
ile benzerlikler taşımaktadır. Aynı zamanda 
öğreticidir ve eczacılık bilimini ortaya koyan 
Bizans sanatının el yazmalarından ve Bizans 
sanatından etkilendiği görülmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında Azerbaycan gibi karmaşık 
bir ortamda yer alan zengin bir kentte veya 
Batı İran’da, Irak’ta ya da Anadolu’da bu el 
yazmasının yaratıldığına inanmak daha gerçekçi 
görünmektedir. 

Ancak o dönemin ticari dünyasında da zanaatçı 
ve tacirlerin pek çok Müslüman ülkesine rahatça 
seyahat edebildikleri ya da bu ailenin fertlerinin 
farklı Müslüman kentlerinde oturabilecekleri 
de tahminler çerçevesindedir. Ayrıca bu 
minyatürlerde yer alan bazı tanımlanmış kültürel 
ortamlar da göz önüne alındığında, Kahire’den 
Mısır’a kadar ya da Afganistan’ın tam göbeğinde 
bile bu eserin ortaya çıkabileceği bir varsayımdır.
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Daha İyi İlaç,
Daha İyi Yaşam

971 yılında kurulan Koçak Farma 
İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. geçen 45 
yıl içerisinde ilaç sektörünün en hızlı 

gelişen kuruluşlarından biri olurken, bugün 
çok sayıdaki ilaç çeşidi ve ilaç hammaddesi 
üretimi ile Türk tıbbına önemli katkılar 
sağlamaktadır. 

DENGE: 1971’de kurulan Koçak Farma İlaç 
2016 yılına gelene kadar nasıl süreçlerden 
geçti?
HAKAN KOÇAK: Koçak Farma 1971 yılında 
kurulmuştur. Beşeri ilaç ve ilaç etken maddesi 

üretmektedir. 2000 yılında İstanbul tesislerinden 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 
140.000 m2 alan üzerinde kurulu 100.000 
m2 kapalı alana sahip ileri teknoloji donanımlı 
tesislerine intikal etmiştir. Bu sene 45. kuruluş 
yılını kutlayan Koçak Farma, en büyük ulusal 
ilaç üretim tesisine sahiptir.

D.: Koçak Farma İlaç’ın geçen 45 yıl içinde 
yaşadığı hızlı gelişimin sırları nelerdir?
H.K.: İlaç sektöründe teknoloji çok hızlı 
gelişmektedir. Firmamızın kuruluşundan beri 
AR-GE faaliyetine önem vererek sektördeki 
güncel gelişmeleri izlemesi, onkoloji ve 
biyoteknoloji dahil pek çok yenilikçi ürünü 
ülkemizde ilk kez üreterek tıbbın hizmetine 
sunması büyümemizin lokomotifi olmuştur. 
Kuşkusuz, bağlılık, sevgi ve saygıya dayalı 
yönetim anlayışımız, üretken insan kaynaklarımız 
ve kurumsal yapılanmamız da başarımızın 
vazgeçilmezleridir. 

D.: Koçak Farma İlaç’ın bugün ulaştığı 
noktada firma hakkındaki önemli verileri 
öğrenebilir miyiz?
H.K.: Koçak Farma Grubu üretim, satış ve 
idari bölümlerinde yaklaşık 1.200 kişi istihdam 
edilmektedir. Teknoloji birikimi, ileri teknoloji 
donanımlı üretim tesisleri, üretim kapasitesi ve 
yıllık satış cirosu ile Türkiye’nin önemli bir ulusal 
ilaç üreticisidir. Biyoteknolojide dünyanın 
4. büyük yatırımını gerçekleştirmiştir.

D.: 2016 yılına geldiğimizde firmanızın ilaç 
sektöründeki vizyonu ve misyonu nedir?
H.K.: Vizyonumuz; ulusal ilaç sanayimizin 
yapısal dönüşümüne öncülük ederek, ilaçta 
dışa bağımlılığı sona erdirmek, yüksek katma 
değerli inovatif ürünlerin üretimi ve ihracı ile 
sektörel dış ticaretin ekonomik büyümeye 
etkisini negatiften pozitife çevirmek ve 
Türkiye’nin teknolojik ilaç AR-GE ve üretim 
merkezi olmasıdır.

Misyonumuz; yüksek katma değerli ve ileri 
teknoloji gerektiren biyoteknolojik / biyolojik ilaç 
yatırım ve üretimini gerçekleştirerek ülkemizin 
uluslararası rekabet gücüne sahip global 
ticaretten daha fazla pay alan küresel bir 
oyuncu haline gelmesine katkıda bulunmaktır.

D.: Tesisleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
H.K.: Koçak Farma üretim tesisleri Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 140.000 m2 
alanda kurulu olup 100.000 m2 kapalı alana 
sahiptir. Tesisler bağımsız altyapıya sahip ilaç, 

Koçak Farma
Genel Müdürü 

Hakan Koçak

1
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biyoteknolojik / biyolojik ürün ve etkin madde 
üretim tesisleri olmak üzere üç ana yerleşkede 
hizmet vermektedir.

A- İlaç Üretim Tesisleri
a) Solid ürünler üretim bölümü
b) Likid ürünler üretim bölümü
c) Yumuşak jelatin kapsül üretim bölümü
d) Hormon ürünleri üretim bölümü
e) Onkoloji ürünleri üretim bölümü
f) Penisilin ve penisilin türevleri üretim bölümü
g) Steril ürünler üretim bölümü
h) Karbapenem ürünler üretim bölümü

B- Biyoteknolojik / Biyolojik Üretim Tesisleri
a) Biyobenzer insülin tesisleri
b) Biyobenzer monoklonal antikor (MAB) tesisleri
c) Beşeri aşı tesisleri
1- Viral aşı tesisleri 
2- Bakteriyal aşılar
d) Anti-serum üretim tesisleri

C- Etkin Madde Tesisleri
a) Genel API üretim bölümü
b) Onkoloji API üretim bölümü, olmak üzere 
bağımsız altyapı ve alana sahip ileri teknoloji 
donanımlı tesislerden oluşmaktadır.

D.: Üretiminizi özellikle tıbbın hangi alanlarına 
yoğunlaştırıyorsunuz?
H.K.: Koçak Farma 400’ü aşan çeşitte beşeri ilaç 
üretmektedir. Ürünlerimiz; onkoloji, hematoloji, 
üroloji, jinekoloji, kardiyoloji, cerrahi, fizik tedavi 
ve rehabilitasyon, romatoloji, çocuk hastalıkları, 
göz hastalıkları, endokrinoloji, infeksiyon, iç 
hastalıkları, KBB, nöroloji, psikiyatrik hastalıklar 
başta olmak üzere tüm tedavi alanlarını 
kapsamaktadır. 

Koçak Farma;
- “Enoksaparin Sodyum” etken maddeli 
“Oksapar” adlı kullanıma hazır steril şırınga 
formundaki biyolojik ürünü, 
- 68 çeşit kanser ilacını, 
- Yumuşak kapsül ürünleri, 
- Steril kartuş ürünleri, 
- Liyofilize flakon ve ampul ürünleri, Türkiye’de ilk 
kez üretmiştir. 

D.: Onkoloji alanındaki çalışmalarınız neler?
H.K.: Koçak Farma onkoloji alanındaki 68 çeşit 
ürün portföyüyle dünyanın önde gelen kanser 
ilacı üreticisi firmalarından biridir. “Onkoloji İlaçları 
ve Hammaddelerinin Yerli Üretimi” projesi 2010 
yılında TÜBİTAK 9.Teknoloji Ödülleri Büyük Ölçekli 
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Firma kategorisinde finalist olmuş, aynı proje 2011 
yılında Altın Havan Eczacılık Ödülü’nü kazanmıştır.

Koçak Farma 2013 yılında kanser hastalarının 
tedavisine yaptığı katkılardan dolayı T.C. Sağlık 
Bakanlığı tarafından “Onkolojide Yerli Yatırım 
Teşvik Ödülü”ne layık görülmüştür. Kuruluşumuz 
onkoloji alanında ülkemizin ihtiyacını karşılayacak 
kapasite ve yeterliliktedir.  

D.: İhracat çalışmalarınızda son durum nedir?
H.K.: İlacın dış satımında fiyat, teknoloji ve AR-GE 
yapılanmasının talep analizinde ön plana çıkan 
faktörler olduğu görülmektedir. Koçak Farma 
uluslararası sağlık otoritelerince belgelenen ileri 
donanımlı tesisleri, yüksek kalite standartları 
ve güçlü AR-GE çalışmaları ile global bir 
markadır. Bu durumun yarattığı güvenin olumlu 
etkisiyle ihracatımız yıllar itibarıyla artan bir trend 
izlemektedir.  

D.: İhracat yaptığınız ülkeler hangileri?
H.K.: Koçak Farma, Avrupa Birliği GMP onaylı 
tesislerinde ürettiği ürünlerini Almanya, Fransa, 
İtalya, İspanya gibi AB ülkeleri başta olmak üzere 
Güney Kore, Avustralya gibi uzak coğrafya 
ülkelerini de içine alan 40’tan fazla ülkeye ihraç 
etmektedir. Avrupa Birliği dışında İran, Irak, Libya, 
Ukrayna, Güney Afrika sağlık otoriteleri tarafından 
da denetlenip onaylanan Koçak Farma, bu 
ülkelere de ilaç ihraç etmektedir.  

D.: Yerli ve yabancı firmalar için AR-GE hizmeti 
veriyorsunuz, bu çalışmaları anlatır mısınız?
H.K.: Koçak Farma çok uluslu yabancı jenerik 
firmaları için AR-GE çalışmaları yapmakta, 
ruhsat dosyası hazırlamakta ve fason üretim 
yapmaktadır.

D.: AR-GE alanındaki işbirliklerinizden 
bahseder misiniz?
H.K.: Geleceğin ilaçları hücre ve gen tedavisine 
yönelik biyoteknoloji ürünü akıllı moleküller 
olacaktır. Günümüzde de birçok tıbbi tedavi 
biyoteknolojik süreçlerin kullanımı ile üretilen 
proteinlere, antikorlara ve aşılara dayanmaktadır. 
Ancak gen-ilaç ilişkisi uygulaması dünyada 
yenidir. Üniversiteler, ilaç şirketleri, AR-GE 
kuruluşları uluslararası düzeyde işbirlikleri ile 
inovasyon amacına ulaşmayı hızlandırmak 
istemektedir. Firmamızın, ilaç sektörünün global 
oyuncularıyla işbirliği içinde yürüttüğü bazı 
AR-GE projeleri, AR-GE merkezimizde devam 
etmektedir.

D.: Kalite ve çevre politikalarınızı öğrenebilir 
miyiz?
H.K.: İlaç sanayisi, ürün kalitesinin yaşamsal 
öneme sahip olduğu ve sürekli olarak 
istenilen kalitede ürün üretebilme yeteneğinin 
vazgeçilmez olduğu bir sanayidir. İlaçların 
hedeflenen kalitede üretildiklerinin güvence 
altına alınmasında öncelikle bu konudaki 
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düzenlemelere uyulması önemlidir. Koçak 
Farma ürünleri, ileri teknoloji donanımlı üretim 
tesislerinde ulusal ve uluslararası standartlara 
ve GMP kurallarına uygun olarak üretilir. Üretim 
çalışmaları iç ve dış denetimler ve eğitimlerle 
iyileştirilerek çalışanların da katılımıyla 
oluşturulan sürdürülebilir bir kurumsal kalite 
politikası uygulanır. 

Koçak Farma’nın çevre politikası; doğal 
kaynakların etkin kullanılması, kirliliğin 
önlenmesi ve atıkların öncelikle kaynağında 
geri dönüşüme kazandırılması, mümkün 
olmazsa en uygun yöntemlerle yok edilmesi 
ilkelerini esas alır. Bu politikanın uygulanması 
için çalışanların, tedarikçilerin ve taşeronların 
bilinçlendirilmesi kadar, çevre ile dost 
teknolojilerin kullanılması ve özellikle çevresel 
kirliliği önlemeye yönelik ulusal ve uluslararası 
mevzuatın izlenip uygulanması gerekir. 
Ürün ambalajında geri dönüşebilir malzeme 
kullanılması ve çevre bilincinin arttırılması için 
çalışanlara eğitim verilmesi de önemlidir. 

D.: İlaç üretiminde uyguladığınız yüksek 
kalite standartlarını ve politikalarını uluslar 
arası otoritelerden aldığınız sertifikalarla 
belgeliyorsunuz, bu sertifikalar hangileri?
H.K.: Koçak Farma; TÜV RHEİNLAND IS0 
9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası, ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistem Sertifikası, 

OHSAS 18001 İş ve Sağlık Koruma Yönetim 
Sistemi sertifikalarına sahiptir. Koçak Farma 
üretim tesisleri de Avrupa Birliği sağlık 
otoriteleri tarafından denetlenmiş Avrupa 
Birliği GMP (iyi üretim uygulamaları) uygunluk 
sertifikası almıştır.

D.: Ülkemizde yerli ilaç üretiminin geldiği 
son nokta hakkında neler düşünüyorsunuz?
H.K.: Türk ilaç sektörü sahip olduğu insan 
gücü ve pazar büyüklüğüne rağmen yüksek 
katma değerli ve teknoloji yatırımı yüksek 
tedavi gruplarında ithalata bağımlı olduğundan 
ekonomimize katkısı sınırlı kalmıştır. Türkiye’nin 
ilaç sektöründe küresel rekabette etkin bir 
oyuncu olabilmesi için sanayimizin teknolojik 
yönden yapısal bir değişikliğe uğraması 
şarttır.   

D.: Yerli üreticiler olarak sektörde 
yaşadığınız sorunlar neler?
H.K.: İlacın en büyük alıcısı %95 oranında 
devlettir. 2009 sonunda yaşanan küresel 
ekonomik kriz ve daralma sonrasında kamu 
ilaç harcamalarında tasarruf sağlamak 
amacıyla “Global Bütçe Uygulaması”na 
geçildi. Bu uygulamayla ilaç harcamaları 
bütçe ödemeleri ile sınırlandı ve bütçe aşıldığı 
gerekçesiyle fiyatlar düşürüldü. Ayrıca Nisan 
2009 - Mayıs 2015 arası ilaç fiyatlarına baz 
alınan Euro karşılığı güncellenmedi. 



36 /
SEKTÖR SEKTÖRDEN

Yürürlüğe giren yeni fiyat tebliği ile döviz 
kurunun belirlenmesinde bir önceki yılın Euro 
kurunun %70’i baz alınmaktadır. Türkiye’de ilaç 
fiyatları belirlenirken referans ilaç uygulamasıyla 
emsal olarak belirlenen beş ülkedeki ilaç 
fiyatlarından önce en düşük olan seçilmektedir. 
Bu koşullarda ilaç üreticisi şirketlerin AR-
GE’ye para ayırmaları ve yatırım yapmaları 
kısıtlanmaktadır.  

D.: Bahsettiğiniz bu sorunların çözümü adına 
sizce neler yapılmalı?
H.K.: Bu sorunların çözümü, ilaçların 
fiyatlandırılmasında “gerçek maliyet” ve “reel 
kur”un baz alınması ile mümkündür.

D.: Kısa ve orta vadede yeni yatırımlarınız 
olacak mı?
H.K.: Şirketimiz 2014 yılında Çerkezköy OSB’de 
biyoteknolojik ilaç üretimi için 1.100.000.000 TL 
toplamında yatırım teşviki almıştır. Yatırım teşviki 
kapsamında Türkiye’nin ilk biyoteknolojik ilaç 
üretim tesisinin temeli 24 Eylül 2014 tarihinde 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri 
Işık tarafından Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nde atılmıştır. 

Bu proje kapsamında rekombinant DNA 
teknolojisi (klonlama) yöntemiyle analog 
insülinler, monoklonal antikorlar (MAB), 
bakteriyal ve viral aşılar ülkemizde üretilecektir. 
Devam eden öncü nitelikteki bu yatırım, 
ülkemizde özellikle biyoteknoloji kültür ve 
deneyiminin oluşmasına katkı sağlayacak ve 
yeni yatırımları teşvik edecektir.  

D.: İlaç ve eczacılık sektörünün mevcut 
durumunu nasıl buluyorsunuz?
H.K.: İlaç ve eczacılık sektörü; ilaç üreticileri, 
ilaç depoları ve eczaneler olarak farklı kesimleri 
içermektedir. İlaçta yapısal dönüşüm ve 
fiyatlandırma sorunlarının uzantısı niteliğindeki 
ilaç depolarının ve eczanelerin daralan kar 
marjı ve artan giderler, çözüm bekleyen önemli 
sorunlar olarak bekleme odasında durmaktadır.

D.: AR-GE faaliyetleriniz ile ilgili almış 
olduğunuz ödüllerden bahseder misiniz?
H.K.: Koçak Farma 2011 yılında “Onkoloji 
İlaçları ve Hammaddelerinin Üretimi” projesi 
ile, 2012 yılında “Kanda Pıhtılaşmayı Önleyen 
Enoksaparin Sodyum Etken Maddesi ve Bitmiş 
Ürün Üretimi” projesi ile, 2013 yılında “Diyabet 
Tedavisinde Kullanılan Biyobenzer Ürün 
İnsülin’in Etken Madde ve Bitmiş Ürün Olarak 
Üretimi” projesi ile, TÜBİTAK Teknoloji Ödülleri, 
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kültür ve sanat faaliyetlerini, doğal kaynakların 
etkin kullanılmasını, çevre kirliliğinin önlenmesi 
için gerekli tedbirlerin alınmasını, kültür mirasımız 
tarihi eserlerin muhafazasını öncelikli görev 
kabul eden sosyal sorumluluk anlayışını ve 
politikalarını benimsiyor.

D.: Firmanızca yürütülen sosyal sorumluluk 
projelerinden örnekler verir misiniz?
H.K.: Firmamızca yürütülen sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında; ilaç desteği, eğitim 
bursları, çevre kirliliği faaliyetine sponsorluk, 
tarihi ve kültürel varlıklarımızın onarımına destek 
faaliyetlerimizi belirtebilirim.

D.: 2025 yılında Koçak Farma nerede, hangi 
konumda olacak?

H.K.: Koçak Farma AR-GE 
merkezinde özellikle kanser 

ilaçları, biyoteknolojik 
ilaçlar, viral ve bakteriyal 
aşılar ile ilgili AR-GE 
araştırmaları başarı 
ile sürmektedir. 
2025 yılında Koçak 
Farma’nın global bir 
marka olarak 55. 

kuruluş yılını kutlamayı 
umuyoruz.

Büyük Ölçekli Firma kategorisinde finalist 
olmuştur.

Ayrıca, Koçak Farma 2011 yılında “Onkoloji 
İlaçları ve Hammaddelerinin Üretimi” projesi 
ile, 2012 yılında “Kanda Pıhtılaşmayı Önleyen 
Enoksaparin Sodyum Etken Maddesi ve Bitmiş 
Ürün Üretimi” projesi ile, 2013 yılında “Diyabet 
Tedavisinde Kullanılan Biyobenzer Ürün 
İnsülin’in Etken Madde ve Bitmiş Ürün Olarak 
Üretimi” projesi ile, 2014 yılında “Akıllı Molekül 
Biyobenzer Ürün Rituximab’ın Etken Madde ve 
Bitmiş Ürün Olarak Üretimi” projesi ile, üst üste 
4 kez “Altın Havan Eczacılık Ödülü”nü almıştır.

D.: İlaç ve eczacılık sektöründeki sorunların 
giderilmesi açısından karar alma süreçlerinde 
sizlerin fikirleri ve desteği yeterince alınıyor 
mu?
H.K.: Sektörün sorunları ile ilgili 
düşüncelerimizi çeşitli platformlarda 
doğrudan ya da meslek kuruluşumuz 
kanalıyla ifade etme olanağına sahibiz. 
Ancak karar alma farklı bir süreçtir.

D.: Koçak Farma’nın sosyal sorumluluk 
politikaları nedir?
H.K.: Evrensel değerlerin hakim olduğu 
toplumsal yaşam, birey ve kuruluşlara 
sosyal dayanışma, yardımlaşma, 
doğal kaynakları koruma, 
çevre kirliliğinin önlenmesi 
sorumlulukları da 
yüklemektedir. Koçak 
Farma insan sağlığına 
hizmet misyonu 
kapsamında; sağlıklı 
nesillerin yetiştirilmesi, 
bireylerin entelektüel 
yeteneklerini 
geliştirmeleri 
için eğitim, 
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otoğrafla ilk kez ortaokulda tanışan, 
sonra uzun bir aranın ardından, 
kendi tabiriyle; “Beni fotoğrafçı 

yapan mekândır” dediği Ayasofya Müzesi’nde 
çalıştığı yıllarda yeniden fotoğraf sevdasına 
tutulan Tahsin Aydoğmuş, o gün bugündür 
elini deklanşörden çekmeden sanatını icra 
ediyor. 

KÜLTÜR SANAT

DENGE: Öncelikle bize kendinizden söz eder 
misiniz?
TAHSİN AYDOĞMUŞ: 23 Nisan 1953’te 
Malatya’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi 
doğduğum kentte tamamladım. 

Orta ve lise döneminde futbola düşkün biri 
olarak, yaşadığım mahallenin futbol takımında, 
daha sonra amatör ligde futbol oynadım. Futbol 
ve basketbol izlemeyi, sinemaya gitmeyi, kitap 
okumayı, tarihi yerleri ve tarih okumayı, her türlü 
müziği dinlemeyi ve gezmeyi çok seviyorum. 

D.: Fotoğraf tutkunuz nasıl başladı?
T.A.: Fotoğrafla ilk tanışmam ortaokul yıllarıma 
rastlar. O dönemde (1965-1971) bir Kodak 
fotoğraf makinesi ile mahalleler arası futbol 
turnuvalarında hem futbol oynayıp hem de 
fotoğraf çekiyordum. 

Fotoğraf stüdyosunda çalışan bir arkadaşımla, 
çektiğimiz filmlerin banyosunu ve baskısını 
yapıyorduk. O dönemde çekilen fotoğraflara 
bugün bakıldığında kat edilen yol daha 
iyi anlaşılır. Daha sonra İstanbul Ayasofya 
Müzesi’nde memuriyet yaşamı başlayınca, 
fotoğrafla iç içe yeni bir yaşam tarzı başlamış 
oldu. 

D.: Ayasofya Müzesi’nde uzun yıllar çalıştınız, 
o süreci anlatır mısınız?
T.A.: Ayasofya, dünyanın en önemli anıtlarının 
başında yer alan bir mekandır. Profesyonel 
manada fotoğraf yaşamım orada başladı. 
1979 yılında Ayasofya Müzesi’nde göreve 
başladığım zaman, mekânın insanı büyüleyen 
atmosferinden inanılmaz derecede etkilendim. 
Ülkemde bugün fotoğrafçı olarak anılıyorsam 
bunu Ayasofya’ya borçluyum. 

25 yıllık memuriyet hayatımda Ayasofya’nın yeri 
tartışılmaz. Çünkü bu bir sevda meselesidir. 
Bana fotoğrafı öğreten bu görkemli anıtta, 
çeyrek asırlık yaşamın birçok izi vardır. 
Ayasofya’da fotoğraf çekmeden önce mekânı 
yaşadım; kokusunu, havasını teneffüs ettim. 
Zamanla tarihte yolculuklara çıktım. Dönemleri 
zihnimde yaşamaya çalıştım. Yaşarken heyecanı 
iliklerimde hissettim ve de ışığın peşine düştüm. 
Fotoğraf hakkında bilgi birikimimi 1979-
1985 yılları arasında yaptım. 1985’te fotoğraf 
makinesini elime alıp deklanşöre basmaya 
başlayınca, kendimi ayrı bir heyecan 
yaşayacağım duygusuna kaptırdım. İyi ki 
o heyecanla yaşamaya devam ediyorum. 
Heyecanın olmadığı yerde başarı olmaz. 

F
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“Bu Bir Sevda 
Meselesi”

Otopotre, 2006



Heyecan dediğim; yürekten inanmak, istekli 
olmak, bilgilenmek için çaba göstermektir. 

D.: Ayasofya üzerine bir de kitap yaptınız, 
ondan da bahsedelim?
T.A.: Gelelim Ayasofya kitabının hikayesine. 
Uzun bir çalışmanın vermiş olduğu birikimi 
değerlendirmek için arayışlar içerisine girdim. 
Bu arayış 1998 yılında başladı. Fotoğraf pahalı 
bir iş, getirisi olmadığı zaman hep alır götürür. 
Ayasofya projemi hayata geçirmek için ulusal 
ve uluslararası düzeyde birçok girişimde 
bulundum. Sponsorsuz böyle bir projeyi 
hayata geçirmek mümkün değildi. Fakat 
tüm girişimlerim başarısız oldu. Bu arada 
1998’den emeklilik yılım 2003’e kadar Ayasofya 
çekimlerime aralıksız devam ettim. 

İdealim, prestijli bir Ayasofya kitabının hayata 
geçirilmesiydi. Çünkü beni fotoğraf dünyasına 
kazandıran anıta karşı kendimi borçlu 
hissediyordum. 2003 yılı Haziran ayında emekli 
oldum. Ayasofya kitabı için arayışa devam ettim. 
Sevgili dostum Yorgi Sabuncu bir gün beni 
bir arkadaşı ile tanıştırdı. Tanıştığım o arkadaş 
İsviçre vatandaşı Oskar Fuchs’tu. 

Oskar’la fotoğraf konusunda yol göstericiliği 
yapıyorduk. Bir gün Oskar beni aradı ve “Yarın 
fotoğrafa çıkalım mı? Yanımda bir arkadaşımı da 
getirebilir miyim?” diye sordu. Yıl 2006, Oskar’ın 
yanında getirdiği arkadaşı Shell’in o günkü 
CEO’su George. Üç kişi olarak Fener, Balat, 
Ayvansaray, Edirnekapı semtlerini geziyorduk. 
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Ayasofya,
Güney tympanon 
2010
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Edirnekapı’ya geldiğimizde Kariye Müzesi 
karşısındaki çay bahçesinde mola verdik. 
Üçümüz aramızda sohbete başladık. George 
yakında İstanbul’dan ayrılacağını söyleyip, 
kaldığı süre içerisinde iyi bir “Ayasofya” kitabı 
göremediğini belirtti. O anda ben şaşkınlıkla ve 
heyecan verici bir ifade ile Oskar’a döndüm; 
“Bu ne diyor?” dedim. Aynı şeyi Oskar da tekrar 
edince George’a döndüm; “İşaret parmağımla 
desteğe var mısın?” deyince, o da “Nasıl yani?” 
diye sordu. 

“Dünyanın en büyük Ayasofya fotoğraf 
arşivi bende. Uzun süredir sponsor arayışı 
içerisindeyim. Gökte ararken yerde buldum” 
deyince; “Bana projeyi bir hafta içinde sunar 
mısın?” diye sordu. İki gün içerisinde hazır 
projeyi sundum. İki gün sonra Shell’e çağrıldım. 
Eylül 2006’da protokol imzalandı. 

Özel kutusu içerisinde 30x40 cm boyutlarında 
105 siyah beyaz fotoğraftan oluşan “Ayasofya” 
kitabımız 11 Ekim 2008 tarihinde Ayasofya 
Müzesi’ndeki tanıtımıyla kitap dünyasındaki 
yerini aldı. Bu kitabın oluşmasında sevgili 
arkadaşım Oskar’ın payı büyüktür. 

D.: Başka kitaplarınız da oldu, onların 
hikayelerini öğrenebilir miyiz? 
T.A.: Ayasofya kitabının tanıtımı sırasında 
George sahnedeki konuşmasını yaptıktan 
sonra yanıma geldi. Bana, “Mutlu musun?” 
diye sordu. Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk 
yaşadığımı söyleyince; “Hemen bana ikinci 
kitabımızın ne olacağını söyle” dedi. Donup 
kaldım. 

Heyecandan rengim, sesim değişmişti, 
hiç aklımda olmayan bir ifade ortaya çıktı. 
“İstanbul” dedim. Elimde hazır Urfa projesi 
varken, İstanbul’u öne sürmeme ben de 
bir anlam veremedim. Ama daha sonraki 
gelişmeler gösterdi ki, iyi ki İstanbul demişim. 
Yıl 2010, Aralık ayında “Bu Şehr-i İstanbul” 105 
siyah beyaz fotoğraf ve üç bölümüyle kitap 
dünyasındaki yerini aldı. “Bu Şehr-i İstanbul” 
kitabının tanıtımı da Pera Palas’ta yapıldı.

Düşük enstantanede fotoğraf çekmeyi hemen 
hemen tüm fotoğrafçılar gerçekleştirmiştir. 
Düşük enstantaneyle hareket fotoğrafı 
çekildiğinde; çekilen hareket hızından daha 
uzun bir enstantane kullanıldığı zaman fotoğrafta 
hareket iz bırakır. Buna fotoğrafta “hareket 
fluluğu” denir. Ayasofya kitabının kapağındaki 
işte böyle bir fotoğraftır. 1995 yılında çekmiş 
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olduğum bir Mevlana fotoğrafındaki hareket 
fluluğu ve ayrı 4 fotoğraf bana 1999 yılında 
Leica Fotoğraf Olimpiyatı’nı kazandırmıştı. 

Hareketle ilgili bir proje yapma konusu beni hep 
meşgul ediyordu. 2008 yılından başlayarak 
hareketle ilgili fotoğraflarımı arşivimden bir 
araya topladım. Ne yapabilirim diye kendimi 
sorguladım. Sonuçta 6 yıllık bir çalışmayla; 
“Devinimin Görsel Dili” kitabım 105 renkli 
fotoğrafla, 2015 yılı Mart ayında Galeri Işık’ta 
açılan bir sergide fotoğraf dostlarıyla buluştu. 

D.: “Ben fotoğrafa çıkarken kayıt cihazımı 
yanıma alırım” diyorsunuz, neden?
T.A.: Bir fotoğrafçının en önemli araçlarından biri 
de not defteri ve kalemidir. Eğer yanımda kayıt 
cihazım varsa çekimlerim sırasında notlarımı 
kayıt ederim. Hangi koşullarda, nerede, ne 
zaman, ışık bilgisiyle ilgili detayları kayıt altına 

alırım. Bunlardan daha önemlisi gittiğim yerlerde 
çekimden önce tanıştığım, bilgilendiğim kişilerle 
sohbetlerimi kayıt ederim. Fotoğrafçı her yaptığı 
işin kaydını tuttuğu zaman gelecekte inanılmaz 
faydasını görür. 

D.: Kendi fotoğraflarınızı nasıl tarif edersiniz?
T.A.: Genelde belgesel tarz fotoğraflar çekerim. 
Yaşamın içinden “an” fotoğrafları daha çok 
ilgi alanıma giriyor. Beni fotoğraftaki duygu ve 
görsellik daha çok etkiliyor. Ama “Devinimin 
Görsel Dili” ile farklı bir şey yapmaya çalıştım. 

D.: Fotoğraf çekerken gözleriniz neyi arar?
T.A.: Bir şeye açıklık getirelim, göz hiçbir şey 
aramaz. Beyin arar, çünkü göz bakar, beyin 
görür. Bu sebeple her fotoğrafçı kendi duygu ve 
düşüncelerini görsel malzemeye dönüştürür. Bir 
fotoğrafçı hazırladığı bir projeyle ilgili bir çalışma 
yapıyorsa ve projesini detaylandırmış ise 

Yanda:
Sultanahmet Camii 
2010 

Solda üstte:
Özbekistan, 1999

Solda ortada:
Aspendos 
Carmen Operası, 
2002

Solda altta:
İstanbul Arkeoloji 
Müzesi, 2010
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D.: Şimdiye kadar kaç ülke gezdiniz ve sizi en 
çok etkileyenler hangileri oldu?
T.A.: Şimdiye kadar 25 ülke gezdim. Hindistan, 
Vietnam, Kamboçya, Etiyopya en çok 
etkilendiğim ülkeler. Fakat ülkemiz bir başka... 

D.: Halkımızın fotoğraf sanatına ilgisinden 
memnun musunuz?
T.A.: Önce eğitimden bahsetmek lazım. 
Eğitimin, öğrenmenin, araştırmanın, korumanın 
ve sahiplenmenin olmadığı toplumda sanata ilgi 
olur mu? 

D.: Pek çok ödülünüz var, sizin için en 
anlamlısı hangisi?
T.A.: Evet, ulusal ve uluslararası başarılarım var. 
Ama benim için; uluslararası Leica Fotoğraf 
Olimpiyatı birinciliği, 1999’da aldığım ödül, 
Ayasofya, Bu Şehr-i İstanbul ve Devinimin 

görselinin ve duygusunun ne olduğunu bilerek 
hareket eder.

Diyelim ki sokakta bir “an”. İşte burada 
fotoğrafın duygu ve düşüncelerinin fotoğrafçıyla 
bütünleşmesi önemlidir. Bana hitap eden bir 
“an”, bir başkasının ilgi alanına girmeyebilir. 
Evet, beynin görmesi için konunun (ana leke 
canlı-cansız) bulunduğu ortam (çevre), ışık, 
tali nesneler ile o “an”a bakış açımla kararımı 
veririm.  

D.: Sizce fotoğrafçılıkta mektepli-alaylı ayrımı 
var mı, varsa bu ayrım doğru mu?
T.A.: Herhangi bir şey öğrenilmeden yapılır 
mı? Bu işin temelinde eğitim var ise, ister 
alaylı, ister mektepli ol. Yapacağın işin ilkelerini 
öğreneceksin ve ilkeler doğrultusunda kendini 
geliştirirsen yapacağın işte başarılı olursun. 
Denebilir ki; “Mektepli okudu, diplomasını aldı. 
Artı, akademik kariyer de yaptı. Ama alaylı bunu 
yapamadı”. Alaylının ürettiği görsel malzeme 
kabul görmeyecek mi? Böyle bir dünya yok. 
Benim bildiğim fotoğraf dünyasında birçok alaylı 
fotoğrafçının bilgi ve görselleri akademik kariyer 
için ders olarak okutuluyor. Kısaca mektepli-
alaylı ayrımı yapmak yersiz...

D.: Türkiye’de üniversitelerde verilen 
fotoğrafçılık eğitimini nasıl buluyorsunuz? 
T.A.: Aslında bu soruyu eğitim gören 
insanlara sormak gerekir. Bir de herhangi bir 
üniversitede, fotoğraf bölümlerinden mezun 
olan kaç kişi fotoğrafla ilgisini sürdürüyor diye 
sorgulamak gerekir. 

D.: Fotoğraf sizce de bir sanat mıdır? 
T.A.: Bana göre fotoğraf sanattır. Eğer çekilen 
bir fotoğrafta yaratıcılık varsa, duygu ve 
düşünce ifade ediyorsa, içeriği ve tekniği ile bir 
bütünlük oluşturuyorsa, estetik yanı varsa hiç 
tartışmasız sanattır. 

Fotoğrafta ışık çok önemlidir. Çünkü 
fotoğrafçı ışıkla duygu ve düşüncelerini 
görsel malzemeye dönüştürür. Bana göre 
kompozisyon çok belirleyici değildir. Fotoğrafta 
şans faktörüne yer yoktur. Herhangi bir şeyle 
ilgili bilgi ve birikime sahip değilsen o şeyi 
yapamazsın.  

D.: Fotoğrafla ilgili bağlı bulunduğunuz 
mesleki kuruluşlar var mı? 
T.A.: Herhangi bir mesleki kuruluşa bağlı 
değilim. Yalnızca İFSAK Derneği üyesiyim. 
İFSAK da amatör fotoğrafçılar derneğidir. 

Üstte:
Pakistan,
Quetta, 1995

Solda:
Amristar sikh,
India, 1995
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izlesinler, yorum yapsınlar ve fotoğraflarını da 
kendileri yaratsınlar.

D.: Son olarak ufuktaki projelerinizden 
bahseder misiniz?
T.A.: Ege’nin doğu yakasıyla ilgili bir kitap projesi 
üzerinde çalışıyorum. Urfa adlı kitap projem 
hazır, destek arıyorum. Atölyemde alternatif 
baskı teknikleriyle ilgili çalışmalarıma da devam 
ediyorum.

Görsel Dili adlı kitaplarım, alınabilecek ödüllerin 
en büyüğü.

D.: Etkilendiğiniz veya beğendiğiniz 
fotoğrafçılar kimler?
T.A.: Etkilendiğim fotoğrafçılar; William Eugene 
Smith, Henri Cartier-Bresson, Josef Koudelka, 
Irving Penn, Alfred Stieglitz, David Alan Harvey, 
André Kertész, Sebastião Salgado, Edward 
Weston ve James Nachtwey. 

D.: Bilgisayar ve dijital teknolojinin fotoğrafçılığı 
öldürdüğü fikrine katılıyor musunuz?
T.A.: Dijital hayat aldı başını gidiyor, nerede 
duracak belli değil. Bunu özele indirgersek, 
fotoğrafçılıkta ben hala film kullanıyor, karanlık 
odada gümüş ve alternatif baskı teknikleriyle 
uğraşıyorum, ama dijital de kullanıyorum. 
Fotoğrafçılık ölmez, birazcık değişime 
uğrayabilir, ama insanlık öldü. 

D.: Fotoğrafçılık yolunda ilerleyen gençlere 
tavsiyeniz nedir?
T.A.: Bol okusunlar, araştırsınlar, bilgilensinler, 
herhangi bir şeye saplanmasınlar. Yaratıcı 
olsunlar, estetik kaygıyı hiç unutmasınlar. Kendi 
tarzlarını yaratsınlar. Geçmişi ve günümüzü 

Üstte:
Malatya, Beydağı 
yayla, 2010 
Fotoğraf: Orhan 
Alkaya

Altta: İstanbul, 
Fener, 2015

Yanda: İstanbul, 
İçerenköy 2015
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İlaç Olarak Arpa

rpa insanlığın ilk dönemlerinden 
itibaren uzun süre çok önemli bir 
gıda ve ilaçtı. Bugün malt ve bira 

yapımında, en çok da hayvan yemi olarak 
kullanılıyor. Sağlığa çok faydası olduğu 
bilimsel olarak ortaya çıktıkça önemi daha iyi 
anlaşılacak.

Arpa Hordeum vulgare L. olarak tanınan 
Gramineae familyasından önemli bir 
tahıldır. Yaklaşık 10.000 yıl önce Türkiye’nin 
doğusundaki topraklarda tarımı yapıldığı biliniyor. 
Bu topraklarda yetiştirilen yabani arpa geçen 
zaman içinde çeşitli coğrafyalara göre ıslah 
edilmiş ve bugünkü arpaya ulaşılmıştır. Orta 
Doğudan Çin’e kadar dünyanın pek çok yerinde 
ekilmiş, erken olgunlaşma ve stres koşullarına 
yüksek oranda uyum sağlayabilme nitelikleri, 
kutuplardan ekvatoral bölgelere kadar adapte 
edilmiş, tüm dünya çapında insanlar tarafından 
besin maddesi olarak kullanılmıştır. 

Arpa sözcüğüne tüm Türk kavimlerinde 
rastlıyoruz. Orta Asya’da 9. yüzyıldan kalan 

YÜZYILLI YÜZYILLIK İLAÇLAR
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Karabalgasun yazıtında arpa sözcüğü yer 
alıyor, Kutadgu-Biliğ de arpa ekmeğinden 
bahsediliyor. Türkçede hem bitkiye hem de 
tahıla aynı ad veriliyor daha çok ekmek yapılarak 
kullanılıyordu. Zamanla arpanın yerini buğday 
alsa da özellikle buğdayın yetişmediği soğuk 
iklimlerde Türk kavimleri uzun süre arpa ekmeği 
yemişlerdi. Arpa daha sonraları yoksulluğun 
sembolü olmuş, at yemi olarak önemini hiç 
kaybetmemiştir. Eski Uygur metinlerinde 
de arpayı ufak şeyleri anlatmak amacıyla 
kullanırlardı. Türk kültüründe “arpalık”, “Bir arpa 
boyu yol almak” deyimleri hâlâ kullanılmaktadır. 
Büyük destanlardan Gılgamış Destanında ve 
Lokman Hekim hikâyelerinde ebedi hayatı arayış 
sırasında ebedi sırlar ya arpa tarlasına ya da 
arpayı sulayan suya karışmıştır.  

Arpanın ilaç olarak kullanılması tarihin ilk 
devirlerinden beri vardı ve önemliydi. Özellikle 
arpa yarması ve arpa suyu çok uzun süre 
faydalı bir ilaç olarak tıp kitaplarında da yer 
almıştır. İbni Sina arpanın kaynatılarak elde 
edilen suyunun bedeni temizleyici, güç verici 
etkisinden bahsetmiş, ateş düşürür, susuzluğu 
keser, yüreği soğutur diye yazmıştır. Osmanlı 
tıbbında arpa birçok hastalıkta kullanılır. Soğuk 
ve nemli nitelikte olduğundan suda kaynatılarak 
hazırlanan suyu ateşli hastalıklarda, balgam 
söktürücü, ishal önleyici olarak kullanılır. Mesane 
nezlesine, böbrek ve safra kesesi taşlarının 
sebebiyet verdiği ağrılara faydalıdır. Arpanın 
çay gibi içilmesi özellikle solunum ve göğüs 
hastalıklarında yararlı olduğu tekrar edilir. Sütü 
arttırmada rezene tohumu ile göğüs ağrılarında 
haşhaş kabuğu ile ilaç yapılır. 

Osmanlı Tıbbında arpanın haricen deri üzerine 
sürülerek kullanıldığı birçok alan vardır. Cilt 
lekelerine arpa kaynatılarak sıcak olarak tatbik 
edilir. Arpanın sirke ile kaynatılarak elde edilen 
suyu egzama, uyuz gibi kaşıntılar için ve özellikle 
nikristen (gut hastalığı) olan hararetli şişlere 
faydası bildirilmiştir. Ayrıca bu karışımın baş 
ağrılarında alına sürülmesi tavsiye edilir.  

Arpa bugün sadece hayvan yemi ve bira 
imalinde kullanılıyor gibi görünse de 1980’lerde 
gıda olarak değeri tekrar anlaşılmaya başlandı. 
Bilimsel araştırmalar arpanın sindirim için çok 
önemli olduğunu ortaya koydu. Arpa çözünmez 
diyet lifin zengin bir kaynağı olup dışkıyı 
yumuşatıp hacmini arttırarak kolon kanseri ve 
hemoroit riskini azalttığı, safra taşı oluşumunu 
engellediği belirtiliyor. Arpanın sahip olduğu 
magnezyum içeriği sayesinde kan şekeri 

Prof. Dr. Ayten Altıntaş 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Tıp Tarihi Anabilim Dalı 
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nedeniyle hastalar, iyileşme dönemindeki çocuk 
ve yaşlılar için çok değerli bir besin maddesidir.

Anadolu’da hayvan yemi olarak kullanılan 
arpadan günlük hayatta birçok yerde 
faydalanılmaktadır. Yumurtanın veya üzüm 
salkımları gibi uzun süre bekletilecek meyvenin 
arpanın içinde saklanması bu şekildeki 
uygulamalardandır.

Arpanın kahvesi de Anadolu köylüsünün yokluk 
zamanlarında faydalandıkları bir içecekti. 
Avrupa’da Birinci ve İkinci Dünya Savaşları 
sırasında da içilmişti. Arpanın kavrulmasından 
sonra kahve gibi öğütülerek pişiriliyordu. Tadı 
ve kokusu hoş, sindirilmesi kolaydı. Kalp 
hastalıklarında da önerilen besleyici içecekti.  

İnsanlık tarihinin tanıdığı ve tüm dünyada 
kullandığı bu mütevazı gıda önemini tekrar kabul 
ettiriyor. İlaç olarak etkisi yapılan araştırmalarla 
ön plana çıkıyor. Arpa, çiminden  arpa kahvesine 
kadar geleneği olan bir bitki.  Önemini insanlara 
kabul ettirmek için uzun süredir  “Bir arpa boyu 
yol almış” olsa da artık atağa kalktığını fark 
ediyoruz. 

seviyesini kontrol eden enzimler ile reaksiyona 
girdiği ve glikoz seviyesini sabit tutmaya yardımcı 
olacağı belirtiliyor. Sahip olduğu bakır sayesinde 
romatoid artrit gibi ağrılı mafsal rahatsızlıklarında 
belirtilerinin yoğunluğunu azaltma yeteneğine 
sahip olduğu ortaya konmuştur. Arpanın lif içeriği 
propiyonik asit üretimini kolaylaştırdığından 
karaciğerde kolesterol üretiminden sorumlu olan 
enziminin aktivitesini kontrol etmede önemli bir 
rol oynadığı,  önemli bir fitonütrien olan “lignans” 
sayesinde vücuttaki serbest radikallerle 
savaşmayı ve onların zararlı etkilerinden hücreleri 
korumayı sağlar.

Son zamanlarda önemli bir ilaç olarak Arpa 
çiminin kullanıldığını görüyoruz.  Arpa çimi 
bitkinin genç yapraklarını içerir ve içinde 
büyük miktarda klorofil mevcut olup vücudu 
toksinlerden arındırır. Arpa çiminde B12 dâhil 
beş adet B vitamini vardır. Ayrıca folik asit, 
pantotenik asit, beta karoten, C ve E vitamini 
içerir. Son yapılan laboratuar tahlillerinde arpa 
çiminde 70’in üzerinde mineral bulunmuştur. 
Ayrıca 18 aminoasit bulunur ki bunlar küçük 
yapılı proteinler olduğundan kanda emilimi 
daha hızlı ve doğrudan olur. Arpa çiminin içinde 
barındırdığı sodyum, potasyum, kalsiyum ve 
magnezyum sayesinde yüksek düzeyde alkali 
etkisi yaptığı bildirilmiştir. 

Arpa çayı soğuk algınlığı ve bronşitte halk 
arasında hâlâ kullanılmaktadır. Arpa yarmasının 
su ile kaynatılarak hazırlanan lapası apse ve 
şişliklerde rahatlatıcı ve tedavi edici olarak,  
romatizma ağrılarında dışarıdan sürülerek 
kullanılıyor. 

Tüm dünyada arpa ürününün %33 ü bira 
yapımında kullanılıyor. Bira yapımında kullanılan 
Malt arpanın belli işlemden geçirilmiş halidir. 
Bunun için arpa özel tesislerde çimlendirilir, çıkan 
filizler özel fırınlarda kurutulur ve kavrulur, elde 
edilen malt bira yapımında kullanılır. Burada elde 
edilen malt içindeki enzimler ve karbonhidratlar 



48 /
EKONOMİEKONOM

aalesef, 2008 finansal krizinden 
bahsetmeden ekonomi ile ilgili 
konuşabileceğimiz günler hala 

gelmedi. Üzerinden neredeyse altı yıl 
geçmiş olmasına rağmen, bugün içinde 
bulunulan ekonomik ortamı, 2008 krizi, krize 
karşı geliştirilen önlemler ve özellikle kamu 
otoriteleri tarafından krizden çıkış amacıyla 
atılan adımlar belirliyor. Bu kriz sonrası, 
neredeyse tüm merkez bankalarının belirleyici 
rolü arttı, müdahaleleri ise daha spontan 
ve daha az kurallı hale geldi. Bu durumun 
bir sonucu olarak öngörülebilirlik azalırken, 
özellikle finansal piyasalarda oynaklık arttı. 
Gün geçmiyor ki piyasalar, Amerikan Merkez 
Bankası’nın, Avrupa Merkez Bankası’nın ya da 
Çin Merkez Bankası’nın bir sonraki adımına 
odaklanmamış olsun.

Bir dönem en önemli aktör Amerikan Merkez 
Bankası iken şimdilerde, Avrupa Merkez 
Bankası’nı daha yakından takip eder olduk. 
Amerikan Merkez Bankası iyi giden Amerikan 
ekonomisi verilerine dayanarak, faizleri on 
yıl aradan sonra ilk kez yükseltti ve sırasını 
savdı. Güçlü Alman ekonomisine rağmen hala 
tam toparlanamamış olan Avro Bölgesi’nde 
ise, Avrupa Merkez Bankası son kararları ile 
beklentilerin üzerinde hamleler yaparak Avrupa 
ekonomisini desteklemek için her türlü adımı 
atmaya hazır olduğunu gösterdi. Bu adımlarla 
Avro, Dolar karşısında değer kazandı. İspanya 
ve İtalya hızla toparlanıyor. Tabi negatif faizlerin 
Avrupa bankaları üzerinde yarattığı olumsuzluklar, 
finansal piyasaları bir miktar tedirgin ediyor. 
Japonya ise daha yavaş gidiyor. Yapılacak bazı 
yapısal reformlarla büyümeyi destekleme ihtiyacı 
olduğu konusunda otoriteler hemfikir. Genel 
olarak bakıldığında gelişmiş ekonomiler işin zor 
kısmını geride bıraktılar gibi. IMF’ye göre gelişmiş 
ekonomilerin 2016 yılı büyüme tahmini %2,1. Bu 
oranın 2017 yılında da benzer seviyede olması 
bekleniyor.

Gelişmiş ekonomilerdeki olumlu havaya karşın, 
gelişmekte olan ekonomiler biraz daha sıkıntılı. 
Özellikle Çin ekonomisinin durumu endişeleri 
arttırıyor. Çin ekonomisinin büyüme hızının 
düşüyor olması, hammadde ihtiyacının azalması, 
talebi düşürerek emtia fiyatlarını aşağı çektiğinden 
bulaşma riskini de beraberinde getiriyor. Çin’in 
sosyal olarak bir değişim evresine girdiğini, 
artık ucuz işgücünü yaratan sosyal dinamiklerin 
ortadan kalktığını, buradaki yatırımların daha çok 
Vietnam gibi hala ucuz işgücü yaratabilen Güney 
Asya ülkelerine kayacağını düşünen ekonomistler 
çoğunlukta. Benzer şekilde, Çin ekonomisinin 
yatırım ve üretim odaklı yapısının, daha çok 
hizmetler alanına kayıyor olduğuna ilişkin tespitler, 
sebepleri ve sonuçları açısından aynı teoriyi 
destekliyor. 2014 yılında %7,3 büyümüş olan 
Çin ekonomisi için 2016 beklentisi %6,3. Çin’in 
yarattığı etki yanında başka dinamiklerle de 
oldukça düşük seyreden emtia fiyatları özellikle 
emtia ihraç eden gelişmekte olan ülkeleri 
olumsuz etkiliyor. Brezilya ve Rusya bunun 
en bariz örneği. Diğer taraftan Hindistan, hala 
yüksek büyüme oranlarını koruyabilen neredeyse 
tek gelişmekte olan ekonomi. IMF’nin gelişmekte 
olan ekonomilere ilişkin 2016 yılı büyüme tahmini 
%4,3, 2017 için ise %4,7.

İçinde bulunduğumuz dönem, global ekonominin 
düşük büyüme ile geçirdiği bunun bir sonucu 
olarak ülkeler arası dengesizliklerin arttığı, politik 
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çekişmelerin ve sosyal gerilimlerin yükseldiği 
bir dönem olma özelliği gösteriyor. Jeopolitik 
riskler, kaçınılmaz olarak, global ekonomik 
aktivite üzerinde ekonominin temel dinamikleri 
kadar etkili. Buna rağmen IMF’nin 2016 yılı için 
global büyüme tahmini %3,4 ile 2015 yılına 
ilişkin %3,1’lik oranın üzerinde. IMF büyümenin 
2017 yılında %0,2 puan daha artarak 3,6 
seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Peki, ülkemizde durum nasıl? 2015’in üçüncü 
çeyreğinde %2,8’lik piyasa beklentisine karşılık 
%4 olarak gerçekleşen büyüme nedeniyle, 
Orta Vadeli Plan’da revizyona gidildi ve 2015 
yılı büyüme tahmini %3’ten %4’e çıkarılarak, 
olumlu beklentiler desteklendi. Benzer şekilde 
2016 büyüme hedefi de %4,5 olarak belirlendi. 
Büyüme oranına ilişkin söz konusu tahmin 
ve beklentiler, Türkiye ekonomisinin yapısal 
dinamiklerinin ve finansal sisteminin güçlü 
duruşuna işaret ediyor. 

Ülkemiz ekonomisinin son yıllardaki en önemli 
odak noktalarından biri enflasyon. 2015 yılında 
enflasyon %8,81 ile %5’lik hedefin üzerinde 
gerçekleşirken bu durum yüksek seyreden 
gıda fiyatları ile Türk lirasının değer kaybetmesi 
sonrası fiyatlara yansıyan döviz kuru 
artışlarından kaynaklandı. 2016 yılına ilişkin 
enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü bazı 
düzeltmeler yapılarak, 2016 sonu enflasyon 
hedefi %7,5 olarak belirlendi. Bu çerçevede, 
Merkez Bankası’nın enflasyon kontrolü 
açısından mevcut durumda uygulamakta 

olduğu sıkı para politikasını sürdürmesi 
bekleniyor.

2015 yılında cari açık, yükselen kurların ve 
düşen petrol fiyatlarının ithalatta yarattığı 
gerilemenin etkisiyle daraldı. Şu sıralarda, 
özellikle Rusya ile yaşanmakta olan krizin 
yurdumuza gelecek turist sayısında yaratacağı 
düşüş ve beraberinde hemen yanı başımızda 
yaşanmakta olan savaş nedeniyle diğer 
potansiyel ülkelerden elde edilebilecek turizm 
gelirlerinin de umut vaat etmiyor olması, cari 
açık açısından olumsuz bir durum. Ancak cari 
açığın en önemli kalemlerinden biri olan enerji 
fiyatlarındaki düşüşün, cari açığın GSYH’ya 
oranında olumlu etkisi olacağı da muhakkak. 
Önemli ticaret partnerlerimizden biri olan Rusya 
ile yaşanmakta olan politik krizin, 2016 yılı 
döviz girdisi açısından belirli bir olumsuzluğa 
neden olacağı açıktır. Söz konusu bozulmanın 
toparlanma eğilimindeki Avrupa ekonomilerinin 
yaratması muhtemel dış talep ile bir miktar 
dengelenmesi beklenebilir. Diğer taraftan, 
2015 yılında bütçe disiplini özenle korundu ve 
bütçe açığı GSYH’ya oranla %1,2 gibi düşük 
bir oranda gerçekleşti. 2016 yılının da aynı 
disiplinle geçirilmesi oldukça önemli.

2016 başı itibarıyla sanayi üretimi ile ilgili 
olumlu veriler ve Avrupa Birliği ile mülteci 
krizi üzerinden tekrar başlatılan tam üyelik 
müzakereleri, ülkemize ilişkin olumlu beklentileri 
canlandırdı. 2016’nın ülkemiz için beklenenden 
daha olumlu bir yıl olacağına dair ümitler arttı.
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Cenova izlerini taşıyan dar sokaklarında 
geçmişle geleceğin iç içe girdiği arkeolojik 
bir açık hava müzesini andıran yöre, kuş 
cıvıltılarının yankılandığı adalarının egzotik 
havasına eşlik eden susam ve nergis 
çiçeklerinin muhteşem renkleriyle, antik 
devirlerin dilden dile dolaşan efsanelerine de 
sıkça konu olmuştur. 

Bir efsaneye göre, susam ve nergis çiçeklerine 
âşık Sesamoslu Neleus, şehir kuracak yer 
arar. Karadeniz sahillerini adım adım dolaşır 
ama aradığı yeri bulamaz. Bunun üzerine baş 
tanrı Zeus’a danışır. Zeus ona, genç bir kızın 
toprağı su ile karıştırdığı bir yere rastladığında 
şehrini oraya kurmasını söyler.

Neleus, Paphlagonia topraklarında gezerken, 
deniz kenarında tanrı Eros ve yanında, 
kumlardan tepecikler yapıp kargıdan 
oyuncağını yüzdürmeye çalışan bir kız ile 

masra, Bartın ilinin kuzeyinde, 
dik yamaçları Karadeniz’in hırçın 
sularıyla buluşan bir yarımada ve 

iki ada üzerine kurulmuştur. Otantik bir 
doğa harikası olan Amasra’nın safir mavisi 
sularına ağaçların gölgesi düşer. İlçeyi 
çepeçevre saran renklerin muhteşem uyumu 
ruhlara dinginlik verir. Tarih dolu yemyeşil 
tepelerden el değmemiş koylara uzanan 
seyri doyumsuz manzara, usta bir ressamın 
sihirli dokunuşlarıyla yarattığı nadide bir 
tabloyu andırır. 

A

Çeşm-i Cihan;
Amasra

TURİZM TURİZM

Konu 
Fotoğrafları: 

İzzet Keribar
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karşılaşır. Neleus da oyuna katılır. Bir yandan 
da bulunduğu yerin Zeus’un tarifine uyup 
uymadığını düşünür. Bu sırada etrafı sis 
basar ve oynamaktan vazgeçer. Çevrede çok 
hoşlandığı nergis ve susam çiçeklerini arar 
fakat bulamaz. 

Eros’un ve kız çocuğunun bulunduğu yere 
tekrar geldiğinde, aradığı çiçekleri onlara sorar. 
Hem Eros, hem de kız Boztepe’yi gösterir. 
Neleus gösterilen tepeye hızla ulaşır. Etraf 
nergis ve susamlarla doludur. Gördüğü tarifsiz 
manzaraya dayanamayıp şehrin temellerini 
atmaya karar verir. Şehrin adını “susam diyarı” 
manasında Sesamos koyar. 

Neleus’un hikâyesindeki gibi MÖ 3. yüzyıla 
kadar Sesamos adıyla bilinen Amasra’nın ilk 
sakinleri tarihçi Strabon’a göre Amazonlardır. 
MÖ 12. yüzyılda Fenikeliler Sesamos’u Sayda 
kolonisi yapar. MÖ 8. yüzyılda şehir İon 

kolonisine katılır. MÖ 580’de Lidyalılar, 547’de 
Persler şehre hâkim olur. 

Daha sonra, Büyük İskender’in Pers 
İmparatoru III. Dareios’u yenmesi üzerine 
hanedanlıklar arası evlilik yapılır. MÖ 306’ya 
gelindiğinde Dareios’un yeğeni Amastris, kendi 
ismiyle anılacak olan Amasra’ya, çocukları 
da Herakleia’ya yönetici olur. Amastris 
döneminde akropol, kutsal tapınaklar, 
rıhtımlar tamamlanır, Babil kraliçesinin asma 
bahçelerinin benzeri inşa edilir.

Persli prenses, MÖ 286’da sitenin tümüne 
hâkim olmak isteyen oğullarınca Karadeniz’de 
boğularak öldürülür. Sonra, şehrin yönetimi 
200 seneliğine Pontuslara geçer. MÖ 70-MÖ 
395 yıllarında Amastris şehrine Romalılar 
hâkim olur. Dönem içinde saray, şeref yolu, 
5 bin kişilik tiyatro, çeşitli tapınaklar ve Kuş 
Kayası Yol Anıtı yapılır. 
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MS 395’te Amastris, Doğu Roma sınırları 
içinde kalan Bizans’ın egemenliğine geçer. 
MS 163 yılında imparator Mihail, Amastris 
şehrini Cenovalılara kiralar. Artık yörenin ismi 
Samastro’dur. 

Mora seferinden dönen Fatih Sultan Mehmet, 
1460 yılında 150 parça gemiyle 30 bin askeri 
Amasra’ya sevk eder. Kendisi de kara yoluyla 
yöreye ulaşır. Bakacak Tepesi’ne geldiğinde 
“Lala Lala, Çeşm-i Cihan Bura mı Ola” der. 
Şehri savaşsız teslim alır. Amasra bu tarihten 
sonra hep Türklerin egemenliğinde kalır. 

Fatih Sultan Mehmet’in “Lala Lala, Çeşm-i 
Cihan Bura mı Ola” dediği Amasra, bağrında 
sakladığı kale, kilise, cami, hamam gibi 
arkeolojik değerleriyle, 1940 yılından beri 
Türkiye’nin ilk turizm kasabası olma onurunu 
taşımaktadır.

Amasra Müzesi: Antik bir yerleşim merkezi 
olan Amasra ve çevresinde ortaya çıkan 
taşınabilir arkeolojik ve etnografik eserler, 1955 
yılında belediye binasındaki küçük bir salonda 
sergilenmeye başlanmıştır. 1976 yılında Kültür 
Bakanlığı’nca müze binası arayışları sürerken, 
1884 yılında Denizcilik Okulu olarak yapımına 
başlanan ancak bitirilemeyen bina satın 
alınarak restore edilmiş ve 1982 yılında müze 
olarak hizmete açılmıştır.

Amasra Müzesi, dört teşhir salonundan 
oluşmaktadır. Birinci salonda Helenistik, Roma 
ve Bizans dönemlerine ait pişmiş toprak ve 
cam koku şişeleri, altın ve bronz süs eşyaları, 
amforalar, bronz heykelcikler, bilezikler, haçlar, 
silahlar, kandiller ve kaplar ile çeşitli dönemlere 
ait sikkeler sergilenmektedir.

İkinci salonda Helenistik, Roma, Bizans ve 
Ceneviz dönemlerine ait mermer eserler, 
heykeller, heykel başları, mezar stelleri 
sergilenirken, üçüncü salonda Osmanlı 
dönemine ait bakır mutfak eşyaları, yazım 
takımları, silahlar, şamdanlar, mühürler, 
kantarlar, seramikler ve yüzükler ile yöreye 
özgü ağaç çekicilik sanatını yansıtan kaplar yer 
almaktadır.

Dördüncü salonda ise Osmanlı dönemine ait 
giysiler, gümüş süs eşyaları, yatak ve yastık 
örtüleri, halılar, keseler, eski duvar saatleri 
ile Kuranı Kerim’ler sergilenmektedir. Ayrıca 
müzenin koridorunda saray matbaasında 
basılmış 1852 tarihli bir Akdeniz haritası, 



/ 53

müze bahçesinde ise çeşitli dönemlere ait taş 
eserler bulunmaktadır.

Amasra Kalesi: Bizans dönemine tarihlenen 
Amasra Kalesi, 14.-15. yüzyıllarda, Ceneviz 
ve Osmanlı dönemlerinde ciddi onarımlar 
görmüştür. Kale, iki ana kütleden oluşmaktadır. 
Birisi, o zaman ada olan ve “Kemere” denilen 
köprüyle Amasra’ya bağlanan Boztepe’deki 
Sormagir Kalesi, diğeri ise Amasra’daki 
Zindan Kalesi’dir. Yapının kuzeydoğu ucunda 
Büyükliman Kapısı, batısında Küçükliman 
Kapısı ve güneyinde Zindan Kapısı 
bulunmaktadır. 

Amasra Kalesi’nin doğu surlarının uzunluğu 
65 m, üzerinde 8 adet burç bulunan güney 
surlarının uzunluğu 300 m ve büyük bölümü 
yıkılan kuzey surlarının uzunluğu 200 m 
kadardır. Sormagir Kalesi’nin kuzey ve 
kuzeybatısı denize çok dik indiğinden buraya 
sur yapılmamıştır. Doğu, kuzeydoğu ve batısını 
çevreleyen surlardan çoğu yıkılmışken, kapıya 
bitişik batı surlarının ise 50 metrelik bir kısmı 
ayaktadır.

Amasra kaleleri, yer yer kule boşlukları, iç 
taksimatlar, belirli yerlere yerleştirilen Cenova 
armaları, eros, medusa, kartal, öküz başı gibi 
figürlerin yer aldığı taşlarla, günümüzde bile 
Orta Çağın mistik havasını yansıtmaktadır.

Cenova Şatosu: Kalenin iç kale olarak 
bilinen kısmıdır. Cenovalıların bir şato haline 
getirdiği kale içine, Büyükliman tarafından 
basamaklı kaldırımla ulaşılan Cenova armalı 
bir ana kapıdan; kale içinde de yüksek bir 
burçla korunmaya alınmış şato kapısından 
girilmektedir. Kapıdaki armalarda; üstte 
Cenova, alttaki üçlüde solda Poggio (Galata 
Podestası’nın mensup olduğu Liguryalı 
ailenin), ortada yine Cenova, sağda Malaspina 
blazonları vardır.

Küçük Kilise (İç Kale Mescidi): Kale içindeki 
eski bir şapeldir. 15. yüzyılda mescide 
dönüştürülmüş, 1930 yılında ibadete 
kapatılmıştır. 9. yüzyılda çok itinalı bir tuğla-
taş örgü sistemi ile yapılan şapel, 11x7 
metre boyutlarındadır. Ambon tonozunda İsa 
peygamberin göğe yükselişi betimlenmiştir. 
Bunun yanında narteks ve ambonun diğer 
bölümleri dinsel konulu duvar resimleri 
(fresko) ile süslüdür. Ancak, freskolar zamanla 
tahribata uğramıştır.  

Fatih Camii (Amasra Kilisesi): MS 9. yüzyıl 
sonlarında Amasra Kalesi içinde inşa edilmiş 
bir Bizans kilisesidir. Duvarları moloz taş, tuğla 
ve devşirme malzemeyle yapılmış dikdörtgen 
planlı bir yapıdır. Dörtgen planlı narteks üç 
bölümlü olup çapraz tonozlarla örtülüdür. 
Özenli tuğla işçiliği ile yapılmış olan kilise 1460 
tarihinde Fatih Sultan Mehmet’in Amasra’yı 
almasından sonra camiye dönüştürülmüştür. 
Yapının duvarlarında fresk izleri mevcuttur. 
Apsis içten ve dıştan yarım yuvarlaktır. 

Kyros Kilisesi: Tavşan Adası’nda temel izlerine 
rastlanan haç planlı kilise kalıntılarının Bizans 
dönemine ait olduğu sanılmaktadır.

Amasra Bedesteni: Amasra’nın güneyinde, 
ilçeye yaklaşık 3 km uzaklıktadır. MS 1. yüzyıl 
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sonları ve 2. yüzyıl başlarında muhtemelen 
Roma Eyalet Meclis Sarayı olarak yapıldığı 
sanılmaktadır. Bazilika planlı olup, büyük bir 
yapıdır. Spor salonu veya Roma hamamı 
olabileceği düşünülse de sonradan ticari 
amaçlarla kullanıldığından Bedesten ismini 
almıştır. 

Akropol: Bedesten’in güneybatısındadır. 
Surlardan çok az bir kısmı ayaktadır. Burada 
bulunan bazı sütunlar Amasra Müzesi’nde 
sergilenmektedir.

Nekropol: Aya Yorgi Tepesi eteklerindeki bu 
antik mezarlık önemli ölçüde tahrip olmuş, anıt 
mezar ve lahit taşları inşaatlarda kullanılmıştır. 
Günümüzde sadece yeri bilinmektedir.

Kuş Kayası Yol Anıtı: Amasra-Bartın karayolu 
üzerinde, Amasra’ya 4 km uzaklıktaki Kuş 

Kayası mevkiindedir. Gaius Julius Aguilla 
tarafından MS 41-54 yıllarında yaptırılmıştır. 
Roma yol ağının bir parçası olan ve imparator 
anısına yaptırılan bu anıt; yufka kabartma 
tekniğiyle kayalara oyulmuş kral heykeli ve 
roma hâkimiyet kartalı ile birbirini tamamlayan 
iki kitabe, oturma sedirleri ve kaya nişlerini 
kapsamaktadır. 

Anıta ait kral heykeli ve hâkimiyet kartalının 
başları tahrip olmuştur. Eni 5 metreyi bulan 
Roma karayolunun son izleri bu anıtın önünde, 
yüzyıllarca kullanımın aşınmışlığı ile görülürken, 
anıtın muhtemelen bir anıtsal çeşmeyi 
de kapsadığı ve zamanla bu çeşmenin 
yıkıldığı kalıntılardan anlaşılmaktadır. Ayrıca 
Roma dönemine ait diğer bir anıtın izleri de 
Amasra’ya hâkim Savrankaya Tepesi’nde 
görülmektedir.

Antik Yol: Roma döneminde 1. yüzyıl sonlarına 
doğru yapılmıştır. Amaç, kiliselerin yer aldığı 
Amastris şehrini yine Anadolu’daki diğer 
kiliselerin bulunduğu şehirlere bağlamaktır. 
Antik Yol, Amasra’da başlayıp Kuş Kayası 
Yol Anıtı’nın önünden geçerek Safranbolu 
ve Gerede’ye ulaştıktan sonra İpek Yolu ile 
kesişmektedir. Yolun büyük bir kısmı yok 
olmuştur.

Antik Tiyatro: Roma dönemine aittir. Aya 
Yorgi Tepesi’nin güney yamacındadır. Sahne 
binası ve oturma sıralarının bulunduğu 
bölümler tahrip olmuştur. Halen mezarlık olarak 
kullanılmakta olup, sadece giriş kapısına ait 
kalıntılar görülebilmektedir.

Osmanlı Hamamı: Osmanlı hamamının 
ne zaman ve kim tarafından yapıldığı 
bilinmemektedir. Hamamın soğukluk bölümü 
yıkılmış olup, ılıklığı, üç kurnalı yıkanma 
odası, giriş halveti, sıcak ve soğuk su hazne 
bölümleri sağlamdır. Ilıklık bir orta kubbe ve iki 
yarım kubbe ile örtülüdür. 

Yeraltı Çarşısı: Roma dönemine ait olduğu 
sanılan çarşı, bedestendeki yapı tekniklerinin 
aynen uygulandığı 17 metrelik bir ana 
galeri ile buraya açılan yaklaşık 50 odadan 
oluşmaktadır. Güneye ve batıya doğru 
gidildikçe antik şehir alanlarında yer yer geniş 
kanalizasyonlara ve kanalizasyon bacalarına 
rastlanır.

Hisarpeçe Su Galerisi: Amasra yeraltı 
galerilerinden birisi olan Hisarpeçe Su Galerisi, 

Kuş Kayası 
Yol Anıtı
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Zindan Mahallesi’nin Kaleiçi mevkiinden 
başlayarak liman yönünde yerleşim yerlerinin 
altında devam etmektedir. Kale içindeki 
ana girişten itibaren yaklaşık 30 metre 
uzunluğundaki bölümüne girilebilmektedir. Bazı 
tarihçiler, Roma dönemine ait olan galerilerin, 
Kapadokya’daki sığınaklardan esinlenilerek 
yapıldığını söylemektedir.

Suyolu: Roma döneminde inşa edildiği 
sanılmaktadır. Başlangıç yeri Kurucaşile 
ilçesinin Başköy mevkii olup, Amasra’ya kadar 
uzanmaktadır. Yolun Saraydüzü-Kirlik-Makaracı 
bölümlerinde çökmeler meydana gelmiştir.

Rıhtımlar ve Dalgakıranlar: İlk Çağda yapılan 
ve sonraki dönemlerde onarılan harçsız-kenetli 
örgü tarzındaki muntazam rıhtım sistemlerinin, 
1-2 ton ağırlığında blok kesme taşlarla yapıldığı 
görülmektedir. Tarihi izlerin çoğu günümüze 
ulaşamamıştır. 

Kemere Köprü: Boztepe’deki Sormagir 
Kalesi’ni Amasra’daki Zindan Kalesi’ne 
bağlayan tek gözlü bir köprüdür. Köprü Roma 

döneminde inşa edilmiştir. Köprüye ulaşım iki 
ayrı ufak geçitten geçilerek sağlanmaktadır. 
Köprü kenarları toprak kayması nedeni ile 
günümüzde restore edilmiştir.

Kemerdere Köprüsü: Roma İmparatoru 
Claudius döneminde yapılan tek gözlü 
bir Roma köprüsü olup, Amasra’ya 3 km 
uzaklıktaki Cevizlik Vadisi’ndedir. Amasra’yı 
Bartın’a bağlayan Roma yol ağının bir 
parçasıdır. Köprü ayağındaki çok silik bir 
kabartma kompozisyonundaki mızrakla 
savaşan yedi asker figürü Roma-Pontus 
savaşlarını anlatır.

Direkli Kaya: Amasra’nın Küçükliman 
mevkiinde bulunan Direkli Kaya, kayaların 
ustaca üst üste dizilmesi ile oluşturulmuş 
7 metre boyundaki tarihi kalıntılardır. Ön 
bölümde kayanın içi oyularak yapılmış bir 
havuz göze çarpmakta olup, halk arasında 
Amastris’in Havuzu olarak bilinmektedir. 

İnziva Mağarası: Büyüktepe’nin batı 
yamacında kare planlı ve oval girişi olan bir 

Amasra 
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mağaradır. 8. yüzyıl sonlarında Georgios’un 
inzivaya çekildiği yer olarak bilinir. Dikey kaya 
üzerine, yerden 2 metre kadar yükseklikte özel 
biçimde oyulmuş bir sediri vardır.

Amasra, tarihin izlerini taşıyan yapılarının 
yanında, eşsiz doğasıyla da insanı içine çeker 
ve büyüler. Denizin mavisi ile yeşil bitki örtüsü 
iç içe geçerek, akıllara durgunluk verici bir 
görüntü oluşturur.

Tavşan Adası, Amasra’yı oluşturan önemli 
adalardan bir tanesidir. Konum olarak tarihi 
Kemere Köprüsü karşısında bulunmaktadır. 
İsmini yıllar öncesinde adaya bırakılan ve halen 
adada yaşamakta olan tavşanlardan almıştır. 
Tavşan Adası’nda Cenevizlilerden kalma tarihi 
kalıntılar mevcuttur. 

İnkum, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktadır. 
Plajın kuzeyi Karadeniz, güneyi ise orman ile 
çevrilidir. İnkum ormanı bitki çeşitliliği açısından 
oldukça zengindir. Dolayısıyla yeşilin tonları 
ormana muazzam bir derinlik verir. Gün 
batımında, turkuaz ve yeşil renkler üzerine 
düşen altın sarısı güneş ışınları, seyredenlere 
büyülü bir ortam sunar. 

Üstte: 
Tavşan Adası
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Amasra-Kurucaşile karayolunun 18. 
kilometresindeki Çakraz; doğal güzellikleri, 
tertemiz kumsalı ve sakin suları ile keşfedilmeyi 
bekleyen bir plajdır. Yöre halkı tarafından “Yalı” 
olarak adlandırılan plajdan güneşin batışı çok 
güzel görülmektedir. Karadeniz’in doğa ile 
bütünleştiği, yeşil ve mavinin tonlarının iç içe 
olduğu, civardaki en iyi plajlardandır. 

Akkonak Çakraz’a 3 kilometre uzaklıkta 
bir koydur. Kaya balıkçılığı için bulunmaz 
bir mekândır. Ayrıca Delikli Şile denilen bir 
deniz geçidi vardır. Osmanlı döneminde 
yaşayan yazar Uluslu Hamdi bu geçitten 
bahsetmektedir. Bu geçitten kayıklar geçer ve 
çeşitli kuş türleri burada barınır. 

Amasra ilçesi sınırları içindeki Bozköy, 
Akkonak, Delikli Şile, Göçkün ve Çambu 
koyları; günübirlik gezilerde deniz ve doğa ile 
iç içe tatil yapılabilecek uygun kamp olanakları 
sunmaktadır. Bozköy ve Delikli Şile yakınındaki 
Köyüstü Tepesi yamaç paraşütü için uygun bir 
noktadır.

Bozköy, Çakraz ve Delikli Şile’de sörf yapmak 
da mümkündür. Sörfçüler için yarımadaların 

denize uzanışı ile denizlerin karaya sığınmasını 
ve otantik dokuyu bir de denizden görme 
fırsatı sunarlar. 

Karaman Koyu, Çakraz Plajı ve Bozköy Plajı 
arasında kalan küçük ve güzel bir koydur. 
Geçiş Çakraz Plajı’nın Amasra tarafındaki 
kayalıklardan 10 dakika yürüyerek yapılır. 
Çoğunlukla sessiz ve sakindir. Denizi ise temiz 
ve berraktır.
 
Emin Ağa Gölü adıyla bilinen göl, 1968 
depreminde oluşmuştur. Çakraz’dan yaklaşık 
1 saat yürüme mesafesindedir. Araba yolu 
yoktur. Son zamanlarda su seviyesinde 
azalma olsa da mutlaka gezilmesi gereken bir 
yerdir.

Gürcüoluk Mağarası, Amasra’ya 13 kilometre 
uzaklıktadır. Gelişimini tamamlamış, ancak 
iç şekillenmesi devam eden Gürcüoluk 
Mağarası; görünümleri son derece güzel ve 
ilginç sarkıt, dikit, sütun, duvar ve perde damla 
taşları ile bezeli rengârenk bir dünyadır. Mağara 
üçgen biçimli 3-4 m genişliğindeki ana girişten 
sonra yaklaşık 4-5 m yüksekliğinde ilk oda 
çevresinde toplanan 15 odadan oluşur. Ulaşım 
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kolaylığı ve doğal çevrenin güzelliği ile renkleri 
gri, krem, bej arasında değişen damla taşlar 
mağarayı çekici kılmaktadır.

Ulukaya Şelalesi, Amasra’ya en yakın 
şelaledir. Bartın’dan sonra Ulus ilçesine doğru 
izlenecek yoldan yaklaşık 1 saatlik sürede 
ulaşabileceğiniz bu doğa harikası şelale, Küre 
Dağları Milli Parkı’nın da başlangıç noktasıdır.

Amasra’da yat ve teknelerin güvenli bir şekilde 
barınabileceği limanlar mevcuttur. Ayrıca bu 
güzel liman kenti, Karadeniz Yat Rallisi’ne ev 

sahipliği yapmaktadır. Amasra, limanları ve 
güzel esen rüzgârlarıyla yelken turizmi için de 
ziyaretçilerine güzel parkurlar sunar.

Amasra ziyaretlerinizde Çekiciler Caddesi 
boyunca hediyelik eşya satan mağazalarda 
el yapımı ağaç oyması hatıra eşyaları satın 
alabilirsiniz. Zanaatkârların toplandığı Çekiciler 
Çarşısı, Amasra’nın en çok ziyaret edilen, 
önemli merkezlerinden biridir.

Çekicilik, bir ahşap oymacılığı süsleme 
sanatıdır. Özellikle Amasra’da, bölgede yetişen 
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ağaçlardan elverişli olanların el tezgâhlarında 
oyulması, işlenmesi ile küçük hediyelik 
eşyalar yapılır. Tarihi, 17. yüzyıla dayanan ağaç 
oymacılığı, bugün Amasra ve köylerinde hala 
sürdürülmektedir. 

Çekiciler Sokağı, ıhlamur, şimşir, dişbudak, 
ceviz, kiraz, kızılağaç gibi ağaçlar kullanılarak 
yapılan ayetler ve güzel sözler yazılı levhalar, 
resimlikler, çerez takımları, isimlik, anahtarlık, 
kuş ve hayvan figürleri gibi çekicilik sanatının 
örneği nice el emeği, göz nuru eşya barındırır. 
Bunların yanında fındık kabuğundan oyuncak 

helikopterler, deniz kabuğundan gemiler ve 
balık kılçığından yapılan sıra dışı eserlere de 
mutlaka göz atmak gerekir. 

Esnafın ürettiği ve İtalya’ya ihraç ettiği, kalp 
şeklindeki, üzerinde kaplumbağa modeli 
bulunan dilek tahtaları da ilginizi çekecektir. 
Son olarak müthiş bir gezi ve yoğun bir 
alışverişin ardından Amasra’nın meşhur balık 
tavasının yanında, yöreye özgü salata asla 
kaçırılmamalıdır.
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ika virüs, Filaviviridae ailesinden, 
Aedes aegypti ve Aedes albopictus 
türü sivrisineklerin ısırması ile 

bulaşan RNA’lı bir virüstür. Virüsün doğada 
asıl rezervuarı henüz bilinmemektedir. 
İnsan topluluklarına yakın olarak yaşayan 
sivrisinekler özellikle gündüzleri insanları 
sokmaktadır.  

İnsanlarda ve primatlarda hastalık yapan bir virüs 
olan Zika virüs, ilk kez 1947 yılında Uganda’da 
Zika Ormanları’nda Rhesus cinsi maymunlarda 
rastlantısal olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra 
1952 yılında ilk kez Uganda ve Tanzanya’da 
insanlarda görülmüştür. 

Z

İlk insan epidemisi Afrika’da görüldükten 
sonra Asya ve Pasifik’e sıçramıştır. Mısır, 
Gabon, Tanzanya, Hindistan, Endonezya, 
Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam’da 
görülmüştür. Mayıs 2015 tarihinde Brezilya’da 
ölümle sonuçlanan ilk vakadan sonra Aralık 
2015 tarihinde Brezilya’da ciddi bir patlama 
yaşanmıştır. Zika virüs, 2015 yılının sonlarında 
İngiltere ve Hollanda’ya, Ocak 2016 itibarıyla 
da Danimarka ve İsviçre’ye endemik bölgelere 
seyahat eden kişiler vasıtasıyla yayılmıştır.

Risk altındaki gruplar, başta gebeler olmak 
üzere, virüs salgınının görüldüğü ülkelere 
seyahat eden ve daha önce bu virüs ile infekte 
olmayan kişilerdir. Özellikle gebelere bulaştığında 
düşük ve ölü doğuma neden olmaktadır. 
Mikrosefaliye (beyin gelişimi bozukluğu 
sonucunda kafa küçüklüğü) neden olabileceği 
bildirilmesi ve dünyada panik yaşanması 
nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) “Zika 
virüsün mikrosefali yapabileceği gibi bebeklerde 
böyle bir anomali geliştiğinde başka nedenlerin 
de araştırılması gerektiğini, bu durumun sadece  
Zika virüs nedeniyle olmayabileceğini” deklare 
etmiştir. 

Halen Zika virüs ile mikrosefali arasındaki ilişkiyi 
araştırmaya yönelik çalışmalar hızla devam 
etmektedir. Ayrıca Zika virüs ve Guillain-
Barré Sendromu arasındaki ilişki de detaylı 
olarak araştırılmaktadır. Doğum sırasında 
bebeğe bulaşma nadir görülmektedir. Anne 
sütünde bulunduğu halde, virüsün emzirme ile 
bulaştığına dair henüz herhangi bir kanıt yoktur. 

Zika virüs bir hafta boyunca kanda bulunur ve 
bu infekte kişiden kan emen sivrisineğin sağlam 
bir kişiyi sokması ile virüs bulaşır. Şubat 2016’da 
Zika virüsün seksüel yol ile geçebileceğine 
işaret eden 2 olgu bildirilmiştir. Virüsün semende 
bulunduğuna dair 1 ilave olgu daha bildirilmiş ve 
virüsün semende kalış süresinin kandan daha 
da uzun olduğu vurgulanmıştır. Kan nakli yolu ile 
herhangi bir bulaşma bildirilmemiştir. 

Zika virüs hastalığının inkübasyon periyodu tam 
olarak bilinmemekle birlikte virüs bulaştığı andan 
itibaren yaklaşık bir hafta içinde ortaya çıkan 
belirtiler ateş, baş ağrısı, konjunktivit (kırmızı göz), 
kusma, döküntü, kas ve eklem ağrılarıdır. Bazı 
kişilerde ise hastalık gelişmez ve asemptomatik 
seyir gözlenir. 

Hastalarda gözlenen bu bulgular sadece bu 
virüse özel bulgular olmadığı için, diğer virüs 

Doç. Dr. Sevgi Ergin 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
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infeksiyonları ile karışabilir ve klinik olarak 
tanı konması zorlaşabilir. Endemik bölgelere 
seyahat öyküsü alınan bu tip bulgulara sahip 
hastalara şüpheli yaklaşmak gerekmektedir. 
Şüphelenilen durumlarda derhal laboratuvar 
tetkikleri yapılmalıdır. 

Hastaların, kan ve ayrıca idrar, tükürük gibi 
diğer vücut sıvılarından Zika virüs tayini için 
hassas bir moleküler yöntem olan revers 
transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-
PCR) kullanılmaktadır. Bu yöntem ile virüsün 
RNA’sının varlığı ortaya konulmaktadır. Bir 
diğeri ise serolojik yöntemlerdir ve virüse karşı 
oluşan antikorlar saptanarak kesin tanı konur. 

Henüz hastalığı önlemede veya iyileştirmede 
etkinliği kesin olarak kanıtlanmış, Amerikan 
İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) gibi uluslararası 
kabul gören kuruluşlarca onaylanmış bir aşı 
ve ilaç tedavisi yoktur. Fakat aşı çalışmaları 
Amerika ve Hindistan merkezli olarak hızla 
devam etmektedir. Hastalara, etkene yönelik 
olmaksızın sadece semptomatik tedavi 
amacıyla ağrı kesici ve dehidratasyonu 
önlemek amacıyla da bol sıvı alımı 
önerilmektedir. Bu sırada hastalara tam 
istirahat verilmektedir. 

Hastalıktan korunma amacı ile mecbur 
kalmadıkça Zika virüsün görüldüğü endemik 
bölgelere seyahat edilmemelidir. Seyahat 
zorunluluğu söz konusu ise, sivrisineklerin 
olmadığı ortamlarda bulunmak, sivrisinek 
kovucular ile vücudu korumak ve mümkün 
olduğunca vücudu tamamen örten, uzun kollu 
kıyafetler tercih etmek gerekmektedir. Bunun 
haricinde tüm infeksiyon hastalıklarında 
olduğu gibi kişisel hijyene dikkat etmek, su, 
sabun veya alkol bazlı el 
dezenfektanları ile 
elleri sık yıkamak 
gerekmektedir. 
Ayrıca 

sivrisineklerin yaygın olduğu bölgelerde 
pencerelerde tel ve cibinlik kullanımı 
önerilmektedir. 

Sivrisineklerin yoğun olduğu bataklıkların 
kurutulmasına hız verilmesi, kullanılmayan 
araba lastikleri içinde birikmiş olan suların 
temizlenmesi, çöp konteynırlarının dolunca 
hızla boşaltılması, dezenfekte edilmesi 
sivrisinek artışının önüne geçilmesi açısından 
alınması gereken önlemlerdir.  

Özellikle çocuk, hasta ve yaşlılar 
kendi kendilerine kişisel korunma 
sağlayamayabileceklerinden bu yaş 
gruplarının korunmasına özel bir dikkat 
gösterilmeli ve yardım edilmelidir. Mücadeleye 
panik havası yaratmadan bilinçli ve 
soğukkanlı hareket edilerek devam edilmesi 
gerekmektedir. 

Son Salgınlar Hakkında

Ekim 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında 
Kolombiya’da 37.011 olgu bildirilmiş ve bu 
olguların 1.612’sinin Zika virüs infeksiyonu 
olduğu konfirme edilmiştir. Yine Ekim 
2015-Şubat 2016 tarihleri arasında Brezilya’da 
440.000 ile 1.300.000 olası virüs bulaşma 
durumu bildirilmiştir. Bunlardan 5.640 olguda 
mikrosefali ve/veya santral sinir sistemi 
malformasyonu rapor edilmiştir. Bu olguların 
583’ü mikrosefali olarak konfirme edilmiş 
ve bunlar içinden 120 ölüm olduğu rapor 
edilmiştir. 

Türkiye’de henüz Zika virüs infeksiyonu 
saptanmamıştır. Fakat yaz döneminde 
sivrisinek aktivitesi olacaktır. Virüsün 
geçişinde rol oynayan sivrisinek türlerinin 
ülkemizde bulunması ve virüsün endemik 
olduğu bölgelere seyahatlerin artacak olması 

nedeniyle gerekli önlemlerin alınması 
gerekmektedir.
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ir döneme damgasını vuran, kitleleri 
etrafında toplayan lambalı radyolar 
zaman içinde sessizliğe büründü. 

Ancak Tokat Erbaalı makine mühendisi Kemal 
Aksu nostaljik şarkıları ipek sesli sanatçıların 
yorumuyla dinlediği bu emektar lambalı radyoları 
ve onların nadir yedek parçalarını toplayarak bir 
koleksiyon oluşturdu. Kemal Bey’in “hastalık” 
dediği bu tutkusunu, bin bir zahmetle biriktirdiği 
radyoların renkli anıları eşliğinde öğrendik.

DENGE: Kemal Bey kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
KEMAL AKSU: 1944 Tokat Erbaa doğumluyum. 
İlk ve ortaokul tahsilimi Erbaa’da yaptım. Ortaokulu 
bitirdiğim dönemde ilçemizde henüz lise 
olmadığından Ankara’ya, rahmetli dedemin yanına 
gelerek lise ve üniversite tahsilimi burada yaptım. 
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Evliyim 
ve bir oğlum var. O da makine mühendisi ve 
birlikte kendi iş yerimizde çalışıyoruz.

D.: Evinize giren ilk radyoyu istemeden 
bozmanızla radyolara ilginiz başlamış, bu ilginç 
hikâyeyi anlatır mısınız?
K.A.: 7 yaşındaydım ve elektrik-elektroniğe 
merakım vardı. Evimize ilk radyo geldi. O 
dönemlerde radyolar evin en kıymetli hazinesi 
olduğundan çocukların ulaşamayacağı şekilde 
duvarlardaki raflarda muhafaza edilir, kullanılmadığı 
zaman üzerine örtü örtülerek saklanırdı. Bir gün 
evde kimse yokken raftan indirdim ve arka 
kapağını açtım. 

Çocukça bir meraka düşmüştüm; “İnsanları 
küçültmüşler de bu radyonun içinde nereye 
saklamışlar, nasıl sığdırmışlar”. Kapağını açıp 
baktım, içerde sesin geldiği yerde huni şeklinde 
bir şey var. Yani bildiğimiz hoparlör. Çocuk 
hayal gücüyle insanların buraya sığdırıldığını 
düşünmüştüm. Arkada üç tane vida vardı onları 
söktüm. Kapağı çıkardım, içerde bir mıknatıs ve 
bobin vardı. Orada bir şey göremedim tabi. Tekrar 
takmaya çalıştım, beceremedim. Korkudan hemen 
radyoyu kapadım ve elden geldiğince vidaları 
taktım. O zamanlar akşam yedide okunan ve ajans 

Eskimeyen 
Melodilerin 
Yükseldiği Lambalı
Radyoların Büyüsü

B
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yola çıktım. Ne yazık ki öyle olmuyor. Bu işe bir 
kere başladığınız zaman arkası kesilmiyor. O, bu 
derken büyük bir sayısal rakama ulaştım. Bugün 
tamir edemeyeceğim radyo yoktur ve her türlü 
yedek parçam bulunur.

D.: 10-15 radyo edinmek üzere çıkılan yolda 
koleksiyonunuz nasıl zenginleşti?
K.A.: İlk radyomu 80’li yılların başında bana hediye 
etmişlerdi. Ondan sonra arkası geldi. Anadolu’da 
çeşitli illerde, ilçelerde işlerim oluyor. İşlerimi 
hallettikten sonra gittiğim yerdeki eski radyocuları, 
antikacıları sorar, onları ziyaret ederim. Çarşı-pazar 
gezerim, oralarda bir şey bulursam temin etmeye 
çalışırım. 

D.: Yedek parçaları da biriktiriyorsunuz, onlardan 
da bahseder misiniz?
K.A.: Lambalı radyolarda en büyük sorun yedek 
parçadır. Çünkü artık bunların yenisi üretilmediği 
için eskilerini bulabildiğiniz kadar stoklamak 
zorundasınız. Ben bilinçli bilinçsiz 80’lerin başından 
itibaren bu stokları yaptım. Yurt dışı veya yurt içinde 
ne bulduysam aldım. Şu anda elimde bulunmayan 
cins veya numara lamba yok diyebilirim. Halen 
daha internetten araştırıyor, bulursam getirtiyorum.

D.: Yıllar sonra antika pazarında çocukken 
bozduğunuz o ilk radyodan bulmuşsunuz, o 
nasıl bir histi?
K.A.: 10-12 sene evvel Ankara’da Gölbaşı 
semtinde bir bit pazarı kurulurdu. Bir pazar günü 
oraya gittim. Baktım yerde aynı model. İçime o 
kadar yerleşmiş ki o duygular, 25 metre öteden 
fark ettim. Arka kapağını açtım, bir kaç lambası 
yoktu, hatta yanlış takılmıştı. Hemen satın aldım, 
sonra çalıştırdım. Fazla değerli bir parça olmasa 
da geçmişinden dolayı koleksiyonumda önemli bir 
yeri var.

D.: Eşiniz ressam Hümeyra Hanım hacimleri 
nedeniyle radyolarınıza biraz karşıymış, siz de 
seyahatlerinizden aldığınız radyoları ondan 
saklarmışsınız, zaman içinde bu durum değişti mi?
K.A.: Tamirhanem evimin girişinin altındaydı. 
Radyoları arabamın arkasında getirir oraya gizli gizli 
sokardım. Baktı radyoların sayısı üst üste eklenip 
giderek artıyor, önceleri karşı çıkar gibi oldu. Ama 
o resme yoğunlaştıkça ve eserleri arttıkça, artık 
birbirimize diyecek bir şeyimiz kalmadı. 

D.: Hümeyra Hanım bozuk bir radyoyu tamir 
etmeyi bitirdiğinizde atölyenizden “Oh be!” diye 
bir nida yükseldiğini dile getiriyor, bu tepkinizin 
altında nasıl bir his yatıyor?
K.A.: Bu çok farklı bir duygu. Bazen yarım, bazen 

denen haberleri dinlemek için annem radyoyu 
açtı, bir cızırtı vardı ama başka ses yoktu. Bu tip 
şeylere merakım olduğundan bana sordu, ama 
korkudan inkâr ettim. Ertesi gün bir alt sokakta 
bulunan tamirci Mehmet Usta’ya götürdük. Arka 
kapağı açıp baktı; “Bozulmamış, ama ufaklık 
yapmış bu işi” diyerek beni gösterdi. Korkudan 
titriyordum, ama yapacak bir şey yoktu. Mehmet 
Usta; “Radyolara merakın varsa okul dışındaki 
boş vakitlerinde gel öğreteyim” dedi. Bu şekilde 
çıraklıktan radyoların elektroniğini öğrendim.

D.: O radyo sayesinde gençlik yıllarınızda tamir 
işini öğrenmeniz, makine mühendisliği okumayı 
tercih etmenizde pay sahibi oldu mu?
K.A.: Elbette az veya çok bir katkısı olmuştur. 
Makine mühendisliği ile elektronik doğrudan 
ilgili değilse de burada elektrik ve elektroniği 
öğrenmiştim. Mekaniğe de büyük hevesim 
olduğundan makine mühendisi olmayı tercih ettim. 

D.: 30 yılı aşkın süredir lambalı radyo koleksiyonu 
yapıyorsunuz, peki tamiratla başlayan ilgi 
koleksiyon tutkusuna nasıl dönüştü?
K.A.: 50’li yılların ortalarından itibaren transistorlu 
radyolar devreye girmeye başladı. Zamanla 
transistorlu radyo piyasaya tamamen hâkim oldu. 
Çünkü daha ucuzdu ve daha hafifti… Bu arada 
ben sıfırdan lambalı radyolar, amplifikatörler yaptım. 
Ama kaybolan bir teknoloji olduğunu hissetmeye 
başladım ve “bunlardan 10-15 tane edineyim” diye 
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3-5 saatte, bazen de günler sonra hallettiğimiz 
arızalar oluyor. Hele çok ender bulunan bir radyoyu 
tamir edip çalıştırmayı başarabildiyseniz bu insana 
çok büyük bir haz veriyor. İşte o hazla “Oh be!” 
dediğimde eşim yukarıdan duyar. 

D.: Oğlunuz da sizin gibi radyolara ilgi duyuyor mu?
K.A.: Oğlum bir ara radyoları ona da öğretmemi 
söyledi. Şakayla karışık kendisine; “Bir haneye 
bir avanak yeter, ikincisi fazla olur, sen işlerimizle 
ilgilen” dedim. 

D.: Koleksiyonda epey örneği bulunan göz 
lambalarının özelliği ve önemi nedir?
K.A.: Radyonun görselliğinde çok ayrı bir yeri 
vardır. Önünde mavi ile yeşil arası bir lamba 
yanar. Burada istasyonun yerine gelmesinde o 
yeşil lamba kapanır açılır. Yani istasyonun yerine 
geldiğini oradan anlarsınız. Bir radyoda göz 
lambası varsa ve eğer çalışmıyorsa o radyonun 
değerinin yarısı yok demektir. Çünkü o çok ayrı bir 
görselliktir. 

Göz lambaları 60’lara kadar imal edilmiş, sonra 
durdurulmuştu. Dünya genelinde çok pahalı 
lambalar haline geldiler. Şanslıyım, zamanında 
hepsini stokladım. 200’ün üstünde çeşit söz 
konusu. Görselliği bozmadan bir lambayı diğerinin 
yerine adapte etme yeteneğim ve şansım var.

D.: Dönemin Suudi Arabistan Büyükelçisi’ne 
kaptırdığınız bir radyo var, onun hikâyesi nasıldı?

K.A.: Ankara Saman Pazarı’nda Pirinç Hanı vardır. 
Ahşap, 250 senelik, antik değeri olan bir çarşıdır. 
Koleksiyon yapanlar iyi bilir. 90’lı yılların başında 
eşimle orada dolaşırken dükkânın birinde bir radyo 
gördüm, çok güzeldi. Amerikan, katedral dediğimiz 
bir tipte. Pazarlık yaparken bir noktaya geldik. O 
sırada hanım acıktığını söyledi, bir gözleme yiyip 
geri dönelim dedik. Dükkâna geri döndüğümüzde 
bir baktık ki başka biri radyo için dükkân sahibine 
para veriyor. Radyo paketleniyordu, bir anda 
başımdan kaynar sular aktı. Sonradan öğrendim 
ki o tarihteki Suudi Arabistan Büyükelçisi’ymiş. 
Radyoyu ona kaptırdım. Böyle bir kayıp insanı 
kahrediyor. 

Bunun dışında Münih’te bir bitpazarında böyle 
bir radyo kaçırdım. Hatta satıcısı Türk’tü. Şöyle 
bir dolaşıp geleyim derken radyoyu başka birine 
satmıştı. Çok daha enteresan bir olay daha 
yaşadım. Tokat’ta, içerisinde antikacıların da 
bulunduğu, Selçuklulardan kalma bir yapı olan 
Taş Han vardır. Orada bir dükkânda büyük bir 
radyo buldum. Satıcıyla pazarlık ederken ben 
400 marka kadar çıktım. O ise 600 markın altına 
inmedi. Yani fiyatta anlaşamayınca almadım, 
Ankara’ya döndüm. Ama inanın gece rüyalarıma 
bile giriyordu. 

3-4 ay sonra diğer işlerimi halledip sırf bu iş için 
Tokat’a gittim. Dükkânın sahibi parasal ihtiyacından 
dolayı radyoyu bitişik komşusuna satmış. Yani 
radyo iki dükkân arasında el değiştirmiş. 600 mark 



66 /

vermediğim o radyoyu, yeni dükkân sahibine 
1.000 mark vererek satın almak zorunda kaldım. 
Bu bana bir ders oldu. O olaydan sonra bir radyo 
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görüp beğendiysem, onu almayı birkaç saat 
sonraya, ertesi güne asla bırakmam.
Daha sonra bu radyonun geçmişini inceledim. 
Dünyada en çok lambalı radyo ödülünü almış, 
çünkü tam 23 tane lambası var. Türkiye’ye de 
sadece 2 adet gelmiş. Çok büyük, ağır bir 
Amerikan radyosu. Türkiye’de o yıllarda radyo 
yayınları posta idaresi tarafından gerçekleştiriliyor. 
İstanbul’da Galatasaray Postanesi’nin en üstünde 
bir stüdyo var, orada yayın yapılıyor. Biri oraya biri 
Ankara’ya getirilmiş. Onlardan biri olduğunu tespit 
ettim, ama Ankara’ya mı, yoksa İstanbul’a gelen mi 
onu net bilemiyorum. 

D.: Radyo koleksiyonu yapmanın zorlukları var mı?
K.A.: Bir kere hacimsel bir zorluğu söz konusu. 
Ayrıca maddi zorluğu da bulunuyor ama o ikinci 
planda kalıyor. Mesela cep saati koleksiyonu 
yapanlar var. Binlerce dolar ediyor, ama ufacık 
objeler. Bizimki öyle değil, hacimsel olarak 
bugünkü koleksiyonumun adedini bir araya 
getiremiyorum. Evimde, depomda, iş yerimde her 
yerde var… 

D.: Koleksiyondaki radyoları nasıl koruyorsunuz?
K.A.: Özellikle ahşap olanları korumak zor. Hem 
bakterilerden hem rutubetten korumak gerekiyor. 
Aşırı rutubetli yerlerde durdukları zaman ahşap 
şişiyor ve deforme olmaya başlıyor. İçindeki sac 
aksam ise pas tutabiliyor. Radyonun tamiratı 
bittikten sonra silikat denilen rutubet emici 
malzemeyi radyonun içine koyarak elden geldiği 
kadar rutubetten korumaya çalışıyorum. Cilaları da 
çok önemli. Gomalak cila olduğu için üzerine ıslak 
bir şey koymamak gerekir. Hemen leke yapar ve 
cila gider. Bazılarını plastik aksamla kaplıyorum. 
Elden geldiği kadar korumaya çalışıyorum ama zor 
bir iş. 

D.:Koleksiyonunuzu sergileme fırsatınız oldu mu?
K.A.: 20 sene önce eşim bir bankanın genel 
müdürlüğünün salonunda resim sergisi açtı. Ben 
de 13 tane radyo götürdüm. Hanımdan büyük 
şikâyet aldım; “Senin radyoların yüzünden benim 
tablolara bakan yok” dedi. Ondan sonra da o 
fırsatı maalesef yakalayamadım. 

D.: Yedek parça koleksiyonunuz Türkiye’de 
ilk sırada, peki radyolar açısından dünyada 
durumunuz nedir?
K.A.: Son 10-15 senede eski doğu bloğu ülkeleri 
dahil her ülkede radyo koleksiyoncuları var. İsviçre, 
Almanya, Amerika gibi çeşitli ülkelerde devletin 
koruması altında radyo müzeleri bulunuyor. Tabi 
onlar devletin imkânlarıyla olduğundan bizim onlara 
yanaşmamız mümkün değil. 
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D.: Koleksiyon yaptığınız başka objeler var mı?
K.A.: 1800’li yıllara ait 3-4 tane dikiş makinem, 
gaz lambalarım, körüklü fotoğraf makinelerim, 
çeşitli konularda elektronik malzemelerim, 
gramofonlarım, kronograflarım ve 3 binin üzerinde 
taş plağım var. Plaklarımın %95’i klasik Türk müziği 
ile ilgilidir. Hafız Burhan, Münir Nurettin veya daha 
eski sanatçılarındır. Hatta bir keresinde Ümmü 
Gülsüm’e ait 10 tane rot halinde üzerine iğne dahi 
değmemiş plak buldum ve aldım. 

D.: Bu eşsiz koleksiyonu bir müze bünyesinde 
daha geniş kitlelere sergileme planınız var mı?
K.A.: En büyük sorun bu. Benden sonra ne 
olacağını bilemiyorum. Zaman zaman müze 
açmayı düşündüm. Halen de düşünüyorum. Belki 
2-3 sene sonra, kendi işlerimi tamamen oğluma 
devrettiğim zaman ya kendi tesisimin içinde, ya 
da başka bir yerde müze açabilirim. Ancak kendi 
tesisim Ankara’ya çok uzak. İnsanların gelip-
gitmesi zor olabilir. Belki şehrin içinde başka bir 
yerde bir müze oluşturmak daha iyi olur. Ancak şu 
anda kesin karar verebilmiş değilim. 

D.: Koleksiyon yapmanın yıllar içinde size 
kazandırdıkları neler?
K.A.: Bir kere manen rahatlıyorsunuz. Akşam eve 

dönünce atölyemde radyolarla uğraşınca günün 
yorgunluğunu unutur giderim. O koleksiyonun 
kıymet kazanmasında yani tamiratında da şahsi 
olarak katkınız varsa o sizi ayrıca tatmin ediyor. Bu 
türlü duyguları var. 

D.: Son olarak koleksiyon yapmak isteyen 
kişilere neler tavsiye edersiniz?
K.A.: Önce maddi anlamda hangi boyutlarda bu 
yükü taşıyabileceklerine karar vermeleri lazım. O 
kadar çok çeşitli alanlarda koleksiyon yapmak 
mümkün ki. Bir de hacmini düşünmeleri gerekiyor. 
Benden çok daha büyük hacimsel objelerin 
koleksiyonunu yapanlar var. Dolayısıyla bunun 
maddi külfetlerini kaldırıp kaldıramayacaklarını 
önceden tespit etmeleri önemli. 
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ohann Heinrich Pestalozzi: “Kuşlar 
güzel güzel cıvıldarken ve bir yaprak 
üzerinde kurt dolaşırken, sen dil 

araştırmalarına hemen ara ver. Bil ki kuş ve kurt 
çocuğa daha iyi ve daha çok şey öğretir. Sen 
sadece sus.”   

Çocukken oynadığınız oyunları hayal edin? 
Aklınıza neler geldi? Saklambaç, körebe, birdirbir, 
sek sek, istop, ip atlama, yakan top… Peki, 
şimdi bir de bu oyunları nerede oynadığınızı 
düşünün. Fark ettiğiniz gibi bu oyunların hemen 
hepsi dışarıda, sokakta, bağda, bahçede 
oynanan oyunlar. Ancak günümüzde sokakta 
oyun oynayan çocukların sayısı giderek azalıyor. 
Doğadaki Son Çocuk1 kitabının yazarı Richard 
Louv bu durumu şöyle tarif ediyor: “Yeni kuşak 
için doğa bir gerçeklikten çok, bir soyutlamadır”. 
Louv bu duruma bir isim de vermiş: Doğa 
Yoksunluğu Sendromu. 

Gerçekten de geçmişte doğa, çocukların 
oyun arkadaşlarından biriydi, çocukların boş 
zamanlarının tamamı mahalle aralarında, 
bahçelerde oyun oynayarak ve doğayı 
keşfederek geçerdi. Ancak bugün durum böyle 
mi? Son yıllarda çocukların doğayı deneyimleme 
biçiminde radikal bir değişiklik oldu. Çocuklar, 
iklim değişikliği ya da yağmur ormanlarındaki 
biyolojik çeşitlilik kaybı gibi doğal çevrenin karşı 
karşıya olduğu küresel tehditler hakkında daha 
fazla bilgi ediniyorlar ancak, yanı başlarındaki 
doğadan habersizler. Yaşadıkları kenti hangi 
türlerle paylaştıklarını, musluklarından akan 
suyun ve yedikleri sebzelerin nereden geldiğini, 
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çöplerinin nereye gittiğini, kentlerine gelen 
göçmen kuşları, bölgelerine özgü ağaç ve ot 
türlerini bilmiyorlar. Birçok çocuk, -eğer varsa- 
okullarının bahçesindeki ağaçları tanımadan 
mezun oluyor. Eğitim sistemimiz öğrencilerin 
yaşadıkları yerle bağ kurmasını sağlayan somut 
deneyimlere ya hiç değinmiyor ya da çok az yer 
veriyor. Merkezi sınavlara hazırlanma baskısı, 
hem öğretmenler hem de öğrenciler için 
uygulamalı doğa eğitimleri gerçekleştirilmesini 
çok zorlaştırıyor.  

Peki, doğayı yeniden yaşamımızın bir parçası 
yapmak bu kadar güç mü gerçekten? Aslında 
değil! Bu konuda hem ebeveynlerin hem de 
eğitimcilerin yapabileceği çok şey var. Doğada 
olmak için mutlaka “vahşi doğa”ya gitmeye 
gerek yok. Bazen evin yakınındaki ya da okul 
bahçesindeki tek bir ağaç bile çocuklar için 
önemli öğrenme deneyimleri sağlayabilir. 
Çocuklar ağacı merak ederek, beş duyularıyla 
tanımaya çalışarak, ağacın üzerinde hangi türlerin 
yaşadığını araştırarak, o ağacı hangi kuşların 
ziyaret ettiğini gözlemleyerek yaşadıkları kent 
hakkında çok şey öğrenebilirler. Aileler mümkün 
olan her fırsatta çocuklarıyla birlikte doğal 
alanlara gidebilir, çocuklarının merak duygularının 
doğa tarafından tetiklenmesine izin verebilirler. 
Uzun soluklu araştırmalar doğada eğitim gören 
çocukların merak duygusunun ve keşif yapma 
isteğinin beslendiğini, yaratıcılıklarının geliştiğini, 
daha kolay odaklanabildiklerini ve hem fiziksel 
hem de duygusal olarak daha sağlıklı olduklarını 
göstermektedir. 

Peki ya okullarımız? Her ne kadar örgün eğitim 
müfredatı uygulamalı doğa eğitimine pek yer 
vermese de, doğayı eğitimin içine katacak pek 
çok fırsat sunmaktadır. Öğrenciler okullarında 
sunulan yiyeceklerin nereden geldiğini, soğan, 
domates gibi en çok tüketilen sebzeleri kimlerin 
yetiştirdiğini, nerede yetiştirdiğini, o ürünlerde 
hangi çiftçilerin emekleri olduğunu araştırabilirler. 
Hatta o çiftliği ziyaret ederek, çiftçilerle röportaj 
bile yapabilirler. Okullarındaki atık suyun 
nerede arıtıldığına dair bir araştırma yaparak, 
atık su arıtma tesisini ziyaret edebilirler. Doğa/
çevre konusu sadece hayat bilgisi ve fen bilgisi 
derslerini ilgilendiriyormuş gibi gözükse de doğa 
her disiplini barındıran yaşam bilgisini içerir. 
Öğrenciler matematik derslerinde soyut ve kendi 
yaşamlarıyla bağlantısı olmayan hesaplamalar 
yerine, evde ne kadar su tükettiklerini 

Yazan: 
Deniz Dinçel

ÇEKÜL Vakfı 
Eğitim Birimi 
Koordinatörü

Doğada(n) 
Öğrenmek 

J

1 Louv, Richard. 2010. Doğadaki Son Çocuk. Ankara:           
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları
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araştırabilirler ya da yedikleri hamburgerin karbon 
ayak izini hesaplayabilirler. Coğrafya ve tarih 
derslerinde doğanın kültürle olan ayrılmaz ilişkisini 
sorgulayabilirler. Böylece doğa çocuklar için 
soyut, uzak, sadece televizyondaki belgesellerde 
izledikleri bir olgu olmaktan çıkıp, her an 
yaşamlarının içinde olan ve kendilerinin de bir 
parçası olduğu bir gerçeklik haline gelebilir. 

Bizler doğadan ayrı, onu kirleten ya da koruyan 
onun üstünde varlıklar değiliz. Bizler doğanın 
çocuklarıyız, onun içinden çıktık ve her nefeste 
onunla bağlantıdayız. Bütün gıdamız doğadan 
geliyor, bedenlerimiz tabiat ananın büyük 
bedeninden besleniyor. Eğer çocuklarımıza “doğa 
olduklarını” deneyimleyecek fırsatlar sunmazsak, 
çocuklar toprağa/doğaya bağlanmazlarsa, ne 
doğanın sunduğu yararları alabilir ne de uzun 
vadede çevreye karşı sorumluluk hissederler. 
Doğanın korunması, koruma için çalışan 
kurumların yanında çocukların ve gençlerin 
doğayla olan ilişkilerinin niteliğine; onların doğaya 
nasıl bağlandıklarına ya da bağlanamadıklarına da 
bağlıdır.

Bu durumu fark eden birçok sivil toplum 
kuruluşu öğrencilere ve öğretmenlere yönelik 
çeşitli doğa eğitimleri düzenliyor. 25 yıldır doğa-
kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun 
savunucusu olan ÇEKÜL Vakfı’nın eğitim birimi 
Bilgi Ağacı da öğretmenlere ve öğrencilere 
yönelik çeşitli eğitim programlarıyla, insan-
doğa-kültür arasında bozulan ilişkiyi onarmaya 
yönelik çalışmalar yürütüyor. Öğretmenlere 
yönelik hazırladığımız “Ağaçların Diliyle Kentim” 
eğitim programı, kentlerde büyüyen çocukların, 
doğadaki değişimleri yakın çevrelerinde 

izlemelerini sağlamayı, kentlerine karşı sevgi 
ve aidiyet hislerini güçlendirmeyi ve kentlerinin 
doğal mirasına sahip çıkabilmelerini hedefliyor. 
Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz 
önemli projelerden birisi de Hatay’ın Payas 
ilçesinde ilköğretim öğrencileriyle devam ediyor. 
Payas’ın önemli kültürel miras öğelerinden, Mimar 
Sinan eseri Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nde 
yapılan eğitimlerde, çocuklar hem bu tarihi değeri 
yakından tanıyor; hem de külliyenin bahçesinde 
sebze-meyve yetiştirerek doğaya daha yakından 
temas ediyor. 

Doğadan uzaklaşmanın duyuları az kullanma, 
dikkat eksikliği, odaklanamama, fiziksel ve 
duygusal hastalıkların artması gibi çeşitli sonuçları 
var.2 Bu bulgulardan yola çıkan Bilgi Ağacı, Pendik 
İTO Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde orta ve 
ağır düzey zihinsel yetersizlik nedenleriyle eğitim 
gören öğrencilerle de çalışıyor. Öğrencilerin 
toprak ve doğa ile bağlarının güçlenmesi amacıyla 
hazırlanan “Umut Bahçesi” projesi kapsamında 
yükseltilmiş yataklardaki bahçe uygulaması veli ve 
öğretmenlerin desteğiyle yürütülüyor. 

Sözlerime yine Richard Louv’dan bir alıntıyla nokta 
koymak istiyorum. “Tutku bilgisayar oyunlarıyla, 
CD’lerle gelmez; o kişiseldir. Tutku toprağın 
kendisinden çocukların çamurlu elleriyle çıkar; 
çimen lekeli giysi kollarından geçip yüreğe varır. 
Çevreciliği ve çevreyi korumak istiyorsak, soyu 
tehlike altında olan bir türü de korumalıyız; doğada 
oyun oynayan çocukları”.

2 Frances E. Kuo ve Andrea Faber Taylor, “A Potential Natural 
Treatment for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: 
Evidence from a National Study. American Journal of Public 
Health, 94, (9) (Eylül, 2004)
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bir sembol olduğunu yazmıştır. Eğer anlamlı 
bakacak olursak sifilis hastalığının bulaşma şekli 
(cinsel ilişki) ile bu hastalığa yakalananlardaki 
burun dokusu lezyonu ve kaybı arasındaki 
psikodinamiği göz ardı etmek mümkün değildir.  

Edmond Rostan komedisinde Cyrano de 
Bergerac’ı çirkin ve koca burunlu ama iyi yürekli 
bir figür olarak göstermiştir. Collodi’nin yalan 
söyledikçe burnu büyüyen Pinokyo masalını 
hepimiz biliriz. Çirkin görünümlü bir burun, 
literatürde ve resimde sıklıkla kullanılan bir 
motiftir.

Hiçbir organ günlük konuşmada burun kadar 
mecazi olarak kullanılmamıştır. “Burnu bir 
karış havada, burnu büyüdü, burnundan kıl 
aldırmıyor, hık demiş burnundan düşmüş, 
burnunu her şeye sokuyor, burnunun ucunu 
göremiyor” gibi…

Roth, “The Face-Genital Equation” adlı 
kitabında; “Korku ve öfke duygusunun 
yansıması genital organlaradır ve bu 
organlardaki problem olarak algılanır. Bu 
yansıma şayet genital organlara olmaz ise bu 
takdirde onun sembolik karakterlerine yansır, 
tıpkı burun gibi” demiştir.

Kimi zaman hastalarda nevrotik psikolojik 
bozuklukların yansıması burunda gerçekleşir 
ve hasta burnunda sorun olduğunu düşünür. 
Psikozları tedavi edilmemiş veya tanınamamış 
bir hastaya yapılan burun ameliyatının hasta ve 
cerrah açısından sıkıntı verici problemlere yol 
açabileceği aşikârdır.
 
Bütün bunları dikkatle göz önüne aldığımızda 
burnun bir sürü fonksiyonu ve anlamı olduğunu 
görüyoruz. Böyle önemli bir organından 
rahatsızlığı olan hastaları ameliyat etmeden 
önce daha dikkatli incelememiz gerekiyor.

Görüldüğü gibi burun kendi sivil toplumumuzda 
da estetik görünüm bakımından çok dikkat 
çeken bir organdır. Travmatik veya doğumsal 
burun deformiteleri hep dikkatleri üzerine çeker 
ve çoğu zaman kişi çevreden gücendirici veya 
alaycı davranışlarla karşılaşır.

Bu psikolojik baskıya sadece çok dengeli 
karakter ve ruh hali olan kimseler katlanabilir. 
Bilhassa 25 yaş altı, sosyal yaşamı henüz tam 
oturmamış kişilerde burnun şeklini ve formunu 
değiştirme arzusu sosyal kabullenme açısından 
daha yüksektir. Bu yaş sınırı atlatıldıktan sonra 

ESTETİK VE GÜZELLİKESTETİK

Burun Estetiği ve 
Felsefesi   

urun estetiğinin çok sık yapıldığı 
ülkemizde, bu ameliyatların nasıl 
yapıldığını muhtemelen pek çoğunuz 

biliyorsunuzdur veya burun ameliyatı geçirmiş 
kişilerdeki değişimin ve neticelerinin nasıl 
olduğunu görmüşsünüzdür. 

Burun insan vücudunun en enteresan 
organlarından biridir. Çünkü sırtı önde, tepesi 
aşağıda, kökü yukarıda ve kanatları aşağıdadır. 
Aldığımız havanın ısınmasını sağlayan, onu 
tozlardan arındıran ilk duraktır. Koklama 
duyusunun yaşandığı, tarihçede bilinen ilk duyu 
organıdır.

Tarihçi filozof Johann Gottfried Seume burnun 
aynı zamanda ruh dünyasının bir amblemi 
olduğunu yazmıştır. Dahlke ise psikosomatik el 
kitabında burnun anlamını şöyle tarif etmiştir; 
“Hükmetmek, gurur, güç, seksüalite”.

Johan Caspar Laveter adlı sosyolog ve psikolog 
burnun sadece nefes almak, koku almak gibi 
fonksiyonları olan bir organ olmadığını, onun 
ayrıca cinsel güç karakterini yansıttığını ve etnik 

Dr. Serdar Eren 
Eren Estetik

B
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olmayabilir ve hastanın mutsuzluğunu dile 
getirmesi kaçınılmazdır.

Burun ameliyatlarında en önemli unsur, burnun 
estetik güzelliğini sağlarken fonksiyonunun 
da korunmasıdır. Bunun için ameliyat öncesi 
burnun fonksiyonu iyi bir şekilde incelenmeli ve 
burun içi muayene edilmelidir. Gerekli görülürse 
burun septumundaki eğrilik düzeltilmeli veya 
darlıklar açılmalıdır. Güzel burna sahip olmak 
isteyen fonksiyon bozukluklarına katlanmalıdır 
diye bir kural yoktur.

Burun ameliyatı estetik ameliyatlar içinde 
yara izinin tamamen saklandığı, görülmediği 
tek ameliyattır. Yara izi burnun içindedir. Son 
senelerde, daha iyi görebilmek ve milimetrik 
çalışabilmek için burnun alt ucundan kesilerek 
yapılan açık burun ameliyatı metodu tüm 
dünyada uygulanmaktadır.

Burun ameliyatında bütün değişiklikler burnun 
kıkırdak ve kemik dokusunu kapsayan 
iskeletinde yapılır. Burnun orijinal deri ve derialtı 
dokusu küçültülmüş olan burun iskeletinin 
üzerine zamanla uyar ve küçülür. Burnun tam 
formunu alması yaklaşık bir yıl sürebilir. Bu süre 

içinde minimal de olsa değişiklikler olur.

Burun ameliyatlarından sonra kanama 
nadir komplikasyonlardan biridir. 
İyileşme fazında kemik ve kıkırdak 
yüzeylerinde kontur düzensizlikleri 

olabilir, geçici olarak burun 
mukozasında kuruluk, burun 
ucunda hassasiyet azalması 

hissedilebilir.

Hastanın ameliyat neticesini 
beğenmemesi de komplikasyon 

olarak kabul edilebilir. Burada ya hastanın 
beklentilerini imkânlar dâhilinde gerçekleştirmek 
mümkün değildir ya da ameliyat tekniği doğru 
uygulanmamıştır.

mesleki ve ailevi yaşantının getirdiği güven ve 
denge kişiyi burun probleminden uzaklaştırır. 
Psikolojik baskı bu aşamadan sonra da devam 
ediyorsa kişi o zaman plastik cerrahi yolunu 
denemelidir.

Eğer bir burnun düzeltilmesi için ameliyat 
kararı doğru verilir ve ameliyat teknik açıdan 
kurallara uygun yapılır ise neticenin getireceği 
pozitif psikolojik etki, bütün estetik ameliyatlar 
içinde en etkin olanıdır. Başarılı bir burun 
ameliyatından sonra hastanın kendine güveni 
gelir. Bunun böyle olmasına şaşırmamak 
gerekir, çünkü burun tam yüzün ortasındadır ve 
görmemek imkânsızdır. 

Eğer ameliyat yapılmasına karar alınmış ise 
ameliyat öncesi yüzün ve burnun analizi ve 
ameliyat stratejisi yapılmış olmalıdır. İdeal 
neticeye ulaşabilmek için hasta ile operatör 
arasında anlaşılamamış bir nokta kalmaması 
gerekir. Bazen hasta cerrahın düzeltilmesini 
gerekli bulduğu kısmın düzeltilmesini arzu 
etmeyebilir.

Yüzün çekici görüntüsü genellikle burnun 
harmonisi ile alakalıdır. Burun ameliyatlarında 
hedef, burnun alın ve çene arasındaki orantılı 
dengesini sağlamaktır, yani burun tam yüz 
görünümüne uymalıdır. Bu her kişinin yüzüne 
göre değişir. Birçok plastik cerrah bilgisayarda 
hastalarına ameliyatın neticesini, burnun 
ameliyat sonrası muhtemel görünümünü 
gösterebiliyor. Bilgisayarda gösterilen neticeye 
gerçekten ulaşabilmek, cerrahın becerisine 
bağlıdır. Eğer hastaya gösterilen resimlerle 
büyük bir hayranlık uyandırılmış ise hasta 
bunu söz verilmiş bir durum olarak algılayabilir. 
Hastanın eline bir de olabilecek 
neticenin resmi bastırılıp 
verilmişse, bu bazen post 
operativ netice ile aynı 
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II. İnönü Zaferi

 İnönü Savaşı’nı kaybeden Yunan 
kuvvetleri, kurulmakta olan Türk 
ordusunun gücünü gördü. Bu savaş 

Türk tarafına moral sağlamıştı. Türk ordusunun 
daha da kuvvetlenmesine engel olmak isteyen 
Yunan komutanları, Londra Konferansı’nın 
sonucunu beklemeden, yeni bir saldırıya 
hazırlandı. Amaç hem kaybedilen itibarı kurtarmak 

 I.

hem de Türk ordusunu yok ederek, Türkleri Sevr 
Antlaşması’nı kabule zorlamaktı.  

İzmir’e yeni kuvvetler çıkartıp, Trakya’daki 
kuvvetlerinin bir kısmını Anadolu’ya taşıyan 
Yunanlılar dönemin İngiltere Başbakanı Lloyd 
George’tan politik destek aldıkları için durumu 
kendileri adına elverişli görüyorlardı. 

Türk tarafının henüz iç güvenliğini sağlayamamış 
olması Yunan tarafının lehineydi. Bir yandan 
Pontus çeteleri, diğer yandan Koçkiri Aşireti’nin 
ayaklanması cephe gerisini tehdit ediyordu. Salgın 
hastalıklar, yiyecek ve ilaç yokluğu Türk ordusunu 
kırıyordu. Yalnızca soğuktan 9 binden fazla asker 
ölmüştü. Askeri sıcak tutacak elbise bulunamadığı 
için halk evlerindeki kilimleri basitçe dikip orduya 
veriyordu. Bütün bu yokluklara rağmen Türk 
ordusu inançla ve yılmadan hazırlanıyordu. 

Yunanlılar 23 Mart’ta Bursa, Uşak, Eskişehir ve 
Afyon’dan üstün kuvvetlerle saldırıya geçti. 24 
Mart’ta Bilecik’i, 25 Mart’ta Pazarcık yöresini işgal 
edip İnönü mevzilerini sıkıştırmaya başladılar. 30 
Mart’a kadar süren savaşlar sonucu stratejik bir 
yer olan Metris Tepe Yunanlıların eline geçti. 

Yunanlılar Güney Cephesi’nde de Refet Bey 
komutasındaki birliklere saldırmışlar ve Afyon’u 
işgal ederek ilerlemişlerdi. Oysa Refet Bey yenilgi 
durumunda olduğunu görmemiş, İsmet Bey’e 
yardım için Ankara’ya başvurmuştu. Bu sıkışık 
durumda, TBMM Muhafız Taburu cepheye 
gönderildi. Bu kuvvetin gelmesiyle güçlenen Türk 
ordusu 31 Mart 1921’de karşı saldırıya başladı. 

 1-7 Nisan  Kanserle Savaş Haftası  
 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   
 15-21 Nisan  Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Haftası
 17 Nisan  Dünya Hemofili Günü    
 21-28 Nisan  Ebeler Haftası                                              
 22 Nisan  Dünya Günü    
 23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı          
 3 Mayıs  Dünya Astım Günü    
 4-10 Mayıs  İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası  
 6-12 Mayıs  Kan Haftası   
 10-16 Mayıs  Engelliler Haftası   
 11 Mayıs  Anneler Günü  
 12-18 Mayıs  Hemşirelik Haftası   
 14 Mayıs  Eczacılık Günü   
 18-24 Mayıs  Müzeler Haftası   
 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
 21 Mayıs  Dünya Süt Günü   
 30 Mayıs-5 Haziran  Açlıkla Mücadele Haftası 
 31 Mayıs  Dünya Sigarasız Günü
 1-7 Haziran  Uluslararası Fenilketonüri Günleri
 5 Haziran  Dünya Çevre Günü  
 12 Haziran  Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü
 14 Haziran  Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü
 20 Haziran  Dünya Mülteciler Günü
 26 Haziran    Uyuşturucu Kullanımı ve Trafiği ile  
  Mücadele Günü  
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Türk ordusunun erleri ve subayları büyük 
fedakârlıklar göstererek Yunan ordusuna büyük 
kayıplar verdirdi. Yunan ordusu 1 Nisan tarihinde 
yenilgiyi kabul ederek çekilmeye başladı. İsmet 
Paşa, Metris Tepe’den Ankara’ya telgrafla Yunan 
ordusunun yenilgisini bildirdi. Türk süvarileri 
Yunan ordusunu takip etti. Refet Bey’in emrindeki 
süvariler düşmana ağır bir darbe indirdi. Fakat 
Türk ordusunun iki katı kuvveti olan Yunan ordusu 
yok edilemedi. 

II. İnönü Zaferi, 8 Nisan’da kazanılan Aslıhanlar 
Zaferi ile tamamlandı. Afyon yönünde ilerleyen 
Yunan ordusu, İnönü’deki kuvvetlerinin yenilmesi 
üzerine Afyon’u boşaltıp çekildiler. Yolda 
Aslıhanlar’da ağır bir yenilgiye daha uğradılar. 
Fakat Uşak’ta takviye aldıkları için Türk ordusu ileri 
harekâtını durdurdu.

II. İnönü Zaferi içte ve dışta büyük yankı yaptı. 
Türk halkının orduya güveni iyice arttı. İstanbul’da 
mitingler yapıldı. Dışta ise Yunanlılar ve İngilizler 
Türk ordusunun gücünü kabul etti. Bu kadar 
kısa zamanda Türklerin bu derece güçlü bir ordu 
kurmasını mucize olarak nitelendirdiler.

Ortak Geleceğimiz Tehdit Altında

üresel ısınma, iklim değişikliği gibi 
etkenlerin neden olduğu çölleşme 
tehlikesi günümüzde tüm dünya 

ülkelerini tehdit etmektedir. Bugün dünya tarım 
alanlarının %70’i çölleşme tehlikesi altındadır ve 
bu tehlike giderek artmaktadır. 

Kuraklık, erozyon ve çölleşme sonucu 
kaybedilen toprak, insanlığın ortak geleceğinin 
tehlikeye girmesi demektir. Birleşmiş Milletler bu 
gerçeğin bilinciyle 1994 yılı Aralık ayında aldığı 
kararla, 17 Haziran tarihini “Dünya Çölleşme ve 
Kuraklıkla Mücadele Günü” olarak ilan etmiştir.
Toprak, dünyadaki yaşamın temeli ve milyarlarca 
insanın geçim kaynağıdır. Toprak olmadan, 
bitki olmaz, canlılar hayatlarını idame ettiremez. 
Toprak ziraat dışında da çok sayıda sektöre 

hammadde sağlar. Ancak toprak, 
yeniden üretemeyeceğimiz 

ve satın 
alamayacağımız 
bir varlıktır. 

K

Çölleşme ise kurak, yarı kurak ve yarı nemli 
alanlarda iklim değişimleri ve insan aktiviteleri 
sonucunda oluşan arazi bozulması olarak 
tanımlanır. Çölleşme yavaş başlayan bir süreçtir. 
Önce ağaçlar ve ormanlar ölmekte, ardından 
çimler kurumaktadır. Toprağın içindeki besleyici 
maddeler, rüzgâr ya da su tarafından başka 
yerlere sürüklenir. Tarımsal üretim bu bölgelerde 
imkânsızlaşır. İşte her yıl 7 milyon hektar tarım 
alanı böylece yok olmaktadır. 

Çöl oluşumunun nedeni sadece ormanların 
yakılması ya da ağaçların kesilmesi değildir. Son 
yıllarda bu durumu arttıran nedenlerden biri de 
iklim değişikliğidir. Çölleşme iklimin daha sıcak 
hale gelmesine neden olmakta ve ısınmanın 
daha çabuk oluşmasını sağlamaktadır.

Günümüzde çölleşmeden en çok etkilenen 
Afrika kıtasıdır. Fakat giderek Latin Amerika 
ve Asya da hızla artan çölleşmeyle savaşmak 
zorunda kalmaktadır. Ancak gelişmiş ülkelerin 
de uzun vadede bu sorundan etkilenmemesi 
mümkün değildir. Afrika ve Asya’daki çölleşme 
nedeniyle oradaki insanların yaşam koşullarının 
ağırlaşması, batıyı da doğrudan etkilemektedir. 

Ülkemizde ise tarım alanlarının %59’unda, 
orman alanlarının %54’ünde ve mera alanlarının 
%64’ünde aktif erozyon görülmektedir. Her 
yıl 182 milyon ton verimli üst toprak akarsular 
tarafından taşınmaktadır. Aşırı ekim toprağın 
yorulmasına neden olmakta, aşırı otlatma 
erozyonu önleyen bitki örtüsünü yok etmekte, 
plansız sulama ise ekim alanlarının tuzlanmasına 
neden olmakta ve yılda 500 bin hektar toprağın 
çölleşmesine yol açmaktadır. 

Yaşamın devamı için zorunlu olan toprak ve su 
gibi doğal kaynaklarımızın korunması ve amacına 
uygun kullanılması son derece önemlidir. Bu 
yüzden, tarım ve orman arazilerinin amaç dışı 
kullanımı engellenmeli, ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü çalışmalarına ağırlık verilmeli, çayır/mera 
ıslahı için gerekli finansman sağlanmalı, sulak 
alanlar ve biyolojik çeşitlilik korunmalı, ürün ve 
arazi planlaması yapılmalıdır. Çölleşme, susuzluk 
ve açlık demektir. Bu nedenle çölleşme ve 
kuraklıkla mücadelenin bütün dünya ülkelerinin 
ortak sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır.
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Farelerde Kök Hücreden Sperm Yapıldı

inli bilim insanları, farelerde 
embriyolardan aldıkları kök hücrelerle, 
normal işlevini gören sperm üretmeyi 

başardılar. Laboratuvar ortamında üretilen 
sperm, dişi farelerin yumurtalarına enjekte 
edildi ve sağlıklı fare yavruları doğdu. Bu 
yavruların da daha sonra çiftleşerek, bir sonraki 
kuşağın doğumunu sağladıkları bildirildi.

Uzmanlar bu yöntemin insanlara 
uygulanabilmesi için daha alınması gereken 
çok mesafe olduğunu, ancak ileride erkeklerde 
kısırlığın giderilmesi için yeni yöntemler 
geliştirilmesine yardımcı olabileceğini söylüyorlar.

Çinli bilim insanlarının araştırmasını kaleme 
alanlardan Nanjing Üniversitesi öğretim üyesi 
Jiahao Sha, “İnsanlarda güvenli ve etkili olarak 
kullanılabilirse, bu yöntemle yapay döllenme 
veya tüp bebek tedavilerinde kullanılabilecek 
spermler üretilmesi mümkün” dedi. Jiahao Sha, 
“Mevcut yöntemlerle fazla başarı sağlanamıyor, 

bu yöntemin erkeklerdeki kısırlık tedavilerinin 
başarı oranını arttırmasını umuyoruz” diye 
konuştu.

Çin Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü’nden 
Qi Zhou ve Xiao-Yang Zhao’nun da imzasını 
taşıyan araştırma sonuçları Cell Stem Cell 
dergisinde yayınlandı. Araştırmada, fare 
embriyolarından alınan kök hücreler, kimyasal 
maddelerle etkilenerek, spermatid denilen 
olgunlaşmamış sperm hücreleri üretildi. Daha 
sonra da bu hücreler hormonlara maruz 
bırakıldı. Oluşturulan laboratuvar ortamı bu 
hücrelerin geliştirilerek doğru kromozom ve 
DNA içeriğine sahip olmasını sağladı.

Üç Boyutlu Baskıyla Canlı Vücut Parçaları

ilim insanları, üç boyutlu baskı 
yöntemiyle canlı vücut parçaları 
üretiminde başarı sağlandığını 

söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde konu 
üzerine yapılan ilgili araştırma, vücudun hasar 
gören bölümlerini canlı hücrelerle onarma 
açısından umut vaat ediyor.

Üç boyutlu baskı yöntemiyle üretilen kemik, 
kas ve kıkırdak parçalarının, hayvanlara 
nakledildiklerinde normal işlevlerini yerine 
getirdikleri görüldü. Rejeneratif tıp açısından 
önemli bir gelişmeye işaret eden araştırmanın 
sonuçları Nature Biotechnology adlı dergide 
yayımlandı.

Bilim insanları uzun süredir kırılan bir çeneyi, 
kopan bir kulağı veya hasar gören kalp kaslarını 
üretilen insan hücreleriyle onarmak üzerinde 
çalışıyorlardı. Ancak bu alanda karşılaşılan 
başlıca sorun, üretilen hücreleri canlı tutmaktı. 
Laboratuvar ortamında üretilen hücreler 0,2 
milimetreden kalın dokularda oksijensiz kalıyor 
ve beslenemiyordu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Wake Forest 
Baptist Tıp Merkezi’ndeki araştırma ekibi ise 
tıpkı bir sünger gibi içinde mikroskobik kanallar 
bulunan üç boyutlu hücreler basmayı başardı. 
Bu mikroskobik kanallar sayesinde hücrelerin 
beslenmesi sağlandı.

Entegre Doku ve Organ Baskı Sistemi denilen 
bu yöntemde, biyolojik bozunma özelliğine sahip 
plastik ve su bazlı bir jel kullanılıyor. Çözünebilir 
bir plastikle biçim veriliyor, hücreleri içeren su 
bazlı jel de bunların büyüyebilmesi için gerekli 
ortamı sağlıyor.

BİLİM TE BİLİM TEKNOLOJİ
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Bu şekilde üç boyutlu basılan parçalar 
hayvanlara nakledildiğinde, plastik form 
çözünerek yerini hücreler tarafından üretilen 
proteinden oluşan, akıcılığı az sıvı ortama 
bırakıyor, bu arada nakledilen parçaların içinde 
kan damarları ve sinirler oluşuyor.

Araştırmaya başkanlık eden Prof. Anthony 
Atala, insan dokularının da aynı şekilde 
basılabileceğini söylüyor. Üç boyutlu baskının 
tıp için yeni kapılar açtığını belirten Prof. Anthony 
Atala, konuyla ilgili olarak şu örneği veriyor; 
“Farz edin ki bir hastanın çene kemiği kırıldı. 
Röntgen çekip kırık parçanın görüntüsünü 
bilgisayara aktardıktan sonra, oraya tamamen 
uyacak bir kemik parçasını üç boyutlu yazıcı ile 
basabiliriz.”

Biyolojik bozunurluğu olan maddeleri ve ıslak 
ortamdaki hücreleri kullanan tedavi yöntemleri 
daha önceden de kullanılıyordu. Wake Forest 
Baptist Tıp Merkezi’nde iki yıl önce de kadınlara 
laboratuvar ortamında üretilen üreme organı 
nakledilmişti, ancak tedavi imkânı, hücrelerin 
canlı tutulabildiği koşullarla sınırlıydı.

Prof. Anthony Atala, bu araştırmada ise farklı 
yapılarda dokular üretildiğini, yumuşak doku 
olarak kas üretiminde, sert doku olarak 
da kemik ve kıkırdak üretiminde başarılı 
olunduğunu söylüyor. Ekibin bir sonraki amacı 
ise diğer türlerdeki insan dokularını da üretmek 
için bu teknolojiden faydalanmayı sürdürmek.

Yapay Akciğer Geliştirme Çalışmaları

adece insanlar değil, nefes alan tüm 
omurgalılar için temel solunum organı 
olan akciğerler, yaşamın sürdürülmesi 

için en hayati organlardan biridir. Bilim dünyası 
da bu son derece hayati organı laboratuvar 
ortamında suni olarak geliştirme çabasında. 
Ancak organın karmaşık yapısı bilimsel 
çalışmaları hayli zorluyor.

Suni akciğer konusunda çalışmalar yapan bilim 
insanlarından biri olan Josué Sznitman, elinde 
tuttuğu bir yapay akciğer örneğini göstererek 
bu mucize organın ne denli karmaşık bir yapıya 
sahip olduğunu anlatıyor.

Şeffaf bir maddeden yapılmış yaklaşık 5 
santimetre genişliğinde ve bir kaç milim 
kalınlığındaki yapay organın içinde minik 
kanalcıklar görülüyor. İlk bakışta, gövdesinden 
dallar fışkıran bir ağacı andırıyor.

İsrail’in Hayfa kentindeki Teknik Üniversite’de 
araştırma görevlisi olarak çalışan Sznitman bir 
yandan da yapay akciğer hakkında bilgi veriyor. 
“Bu kanallar gözle rahatça görülemeyecek kadar 
küçüktürler” diyen Sznitman, “Bunda şaşılacak 
bir durum yok. Zira akciğerlerimizdeki solunum 
yolları bir milimetreden daha küçüktür” diye 
devam ediyor.

İnsan akciğeri mikroskobik hava baloncuklarına 
bağlı milyonlarca minik solunum yollarından 
oluşur. Minik baloncuklarda oksijenli hava kana 
karışarak, kirli kanın temizlenmesine yol açar. 
Akciğer dokuları oldukça küçüktür. Ancak 
akciğerin dış yüzeyi ise devasa boyutlardadır. 
Genç bilim insanının amacı işte bu özellikleri 
birebir taşıyan bir akciğeri laboratuvarda 
geliştirmek. Bunun için öncelikle akciğerleri daha 
ayrıntılı olarak incelemek gerektiğini belirtiyor. 
Hekimler için akciğerlerin “kara kutu” anlamına 
geldiğini vurgulayan Sznitman, “Bir doktora 
gidip de, nefes darlığı çekiyorum, ciğerlerimin 
hangi bölümlerinde sorun var diye soramazsınız. 
Röntgen ve akciğerlerin genel fonksiyonlarını 
ölçen spirometri gibi tekniklere rağmen 
akciğerlere dair hala çok az şey biliyoruz” diyor.

Akciğerlerin bu kadar az bilinmesi teneffüs 
yöntemiyle alınan ilaçların üretimini de 
güçleştiriyor. Örneğin astım hastalarının solunum 
yolları kronik olarak iltihaplandığı için kaslar 
kasılırlar ve böylece kişinin nefes alması zorlaşır, 
bazen de hiç mümkün olmaz. Astım hastaları 
bu nedenle kramp giderici veya iltihap çözücü 
spreyler kullanırlar.

Sznitman’a göre spreyle tedavi son derece 
yetersiz bir yöntem. Çünkü spreyle akciğerlere 
püskürtülen ilacın yetişkinlerde %50, çocuklarda 
ise %5 ya da 10 kadarı, ulaşması gereken 

Josué Sznitman ve 
doktora öğrencisi 
Rami Fishler
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sorunlu noktaya kadar gidebiliyor. İlacın büyük 
kısmı etki göstermesi gereken bölgeye ulaşmıyor.

Claus-Michael Lehr’in suni akciğerle ilgili 
çalışmaları ise farklı bir boyutta ilerliyor. Almanya 
Saarbrücken’deki Saarland Üniversitesi’nde 
akciğer üzerine araştırmalar yapan Lehr, 
membranlar üzerinde akciğer hücreleri 
geliştirmeye çalışıyor. “Bizim geliştirdiğimiz 
akciğerler aslında açık akciğer torbacıklarından 
oluşuyor” diye konuşan Lehr, akciğer dokusunu 
tümör operasyonları sırasında hastaların 
akciğerlerinden alınan parçalardan elde ediyor. 
Lehr, kartpostal büyüklüğündeki membranlara 
akciğer torbacıklarını bağlıyor.

Sznitman İsrail’de ilaçların ciğerlere daha etkili 
şekilde nüfuz etmesine yönelik çalışmalar 
yaparken Almanya’da da Lehr çalışmalarını 
akciğere ulaşan ilaçların buradan kana karışması 
üzerine yoğunlaştırıyor.

“Kanın beyne geçişinde olduğu gibi akciğere 
geçişinde de bir bariyer var” diyen Lehr, söz 
konusu bariyerin sprey gibi aerosollerin veya 
ilaçların da geçişini zorlaştırdığını vurguluyor. Lehr 
akciğer hücre membranları aracılığıyla bu engeli 
aşmaya çalışıyor.

Lehr çalışmalarının başarıyla tamamlanması 
durumunda sadece iğneyle enjekte edilebilen 
ilaçların solunarak ya da yutularak alınmasının 
da mümkün olabileceğini ifade ediyor. Böyle bir 
gelişme en çok insülin kullanan şeker hastalarına 
yarayacak. Zira insülin bağırsak zarlarından 
geçemediği için tablet olarak alınamıyor. Nano 
toz halinde geliştirilecek bir insülin spreyi ile 
kan-hava bariyeri de aşılabilecek. Böylece şeker 
hastaları her gün insülin iğnesi enjekte etmekten 
kurtulabilecekler.

Kanser Tedavisinde Önemli Gelişme

merika Birleşik Devletleri’nden bir 
grup bilim insanı, genetiği değiştirilmiş 
bağışıklık hücrelerini kullanmaya dayalı 

olan yeni bir yöntemle, kanser tedavisinde 
devrim yaratabilecek önemli bir gelişmeye imza 
attıklarını açıkladı. 

Washington’da Amerikan Bilimin İlerlemesi 
Derneği toplantısında sunulan araştırmaların 
sonuçları olağanüstü olarak nitelendirildi. Yayılan 
tümörleri yok etmek için insan vücudunun 
kendi bağışıklık hücrelerini kullanan bu yeni 
tedavi, etkisi uzun süren bir aşı gibi kanserin 
tekrarlanmasını da önlüyor. Araştırma 
kapsamında, beş aydan fazla yaşaması 
beklenmeyen ölümcül kan kanseri hastalarına 
uygulanan tedavi, hastaların %90’ından 
fazlasının tamamen iyileşmesini sağladı. 18 
ay boyunca süren kontrollerde de hastalığın 
tekrarlamadığı görüldü.

Bunun için laboratuvarda hastaların kendi 
vücutlarından alınan T hücrelerinin genetiği 
değiştirilerek, tümörleri tanımaları ve yok etmeleri 
sağlandı. Bu yöntemin üzerinde denendiği 
35 akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastasının 
%90’ından fazlası tamamen iyileşti.

Hodgkin dışı lenfoma veya kronik lenfositik 
lösemi (KLL) hastası olan 40 kişi üzerinde 
yapılan iki ayrı klinik denemede de hastaların 
%80’inden fazlası tedaviye cevap verdi. Bunların 
yaklaşık yarısında 18 aya kadar tam iyileşme 
görüldü.

Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği toplantısında 
sadece özetleri tartışılan araştırmaların ayrıntıları 
bu yıl içinde yayımlanacak. Ancak uzmanlar, 
bunların T hücreleri tedavisinin ilk denemeleri 
olduğunu vurgulayarak, her hastanın tedaviye 
cevap vermediğini belirtiyorlar.

Bazı hastaların tedaviye karşı toksik yan 
etkiler geliştirdiği ortaya konuyor. Diğer tedavi 
yöntemlerinin hiçbirinin etkili olmadığı bazı 
hastaların ise şimdiye kadar hiç görülmeyen bir 
düzeyde iyileştiği kaydediliyor.

Bilim insanları, T hücresi tedavisi için önlerinde 
kat edilmesi gereken uzun bir mesafe olduğunu, 
ancak ilk sonuçların kanser tedavisinde 
paradigma değişikliğine gitmeye neden olacak 
kadar başarılı olduğunu söylüyorlar. 
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Kök Hücrelerle Katarakt Tedavisi

örlük vakalarının yarıdan fazlası, 
doğal göz merceğinin saydamlığını 
kaybedip matlaşması olarak tanımlanan 

katarakttan kaynaklanıyor. Gözün tekrar 
görebilmesi için normalde yapay bir mercek 
yerleştirilmesi gerekiyor. Ancak bilim dergisi 
Nature’a göre Çinli doktorlar, gözdeki kök 
hücreleri harekete geçirerek yeni bir göz merceği 
oluşmasını sağladı. Mercek, gözbebeğinin 
hemen arkasında yer alıyor ve ışığı retinaya 
odaklıyor. 

Katarakt nedeniyle kör olan insanların sayısı 20 
milyondan fazla. Hastalık ileri yaşlarda daha sık 
görülüyor. Ancak bazı insanlar kataraktlı doğuyor. 
Geleneksel tedavi yönteminde matlaşan göz 
merceği ses dalgalarıyla parçalanarak emiliyor. 
Daha sonra gözün arkasına yapay bir mercek 
yerleştiriliyor. Ancak bu, özellikle çocuklarda 
komplikasyonlara neden olabiliyor. 

Sun-Yat-Sen ve California Üniversitesi uzmanları 
tarafından geliştirilen yeni teknikle katarakt, küçük 
bir neşter darbesiyle göz merceğinden çıkarılıyor, 
göz merceği kapsülü olarak bilinen dış yüzey 
korunuyor. Bu yapıya normalde hasarı onaran, 
göz merceği epitelyal kök hücreleri yerleştiriliyor 
ve mercek yeniden oluşturuluyor.
 
Bu yöntemin tavşanlarda ve maymunlarda 
başarılı olmasından sonra 12 çocukta denendiği 
belirtiliyor. Doktorlara göre, sekiz ay içinde 
çocukların yeniden oluşturulan mercekleri 
normal büyüklüğe ulaşıyor.

Depresyon Tedavisinde Sanal Yöntemler

apılan bir araştırmaya göre, sanal 
yöntemler depresyon tedavisinde umut 
veriyor. Londra Üniversitesi tarafından 

yürütülen araştırmanın sonucu British Journal of 
Psychiatry Open adlı dergide yayımlandı.

Araştırmaya, depresyon tedavisi görmekte 
olan ve yaşları 23 ile 61 arasında değişen 15 
kişi katıldı. 10’u kadın olan hastaların başına 
projeksiyon cihazı takıldı. Hastaların, kendilerini 
gerçek hayattaki boyutlarında yetişkin olarak 
gösteren ve her hareketlerini aynen tekrar eden 
temsili görüntüleri, bir başka deyişle avatarları bu 
cihaza yansıtıldı.

Bir köşede de ağlayan bir çocuk avatarı 
gösterilerek bu çocuğu teselli etmeleri istendi. 

Hastalar bu çocuğu teselli ederken söyledikleri 
sözler kaydedildi. Bu aşamada roller 
değiştirilerek bu kez çocuk avatar, hastaların 
hareketlerini tekrar etmeye başladı ve yetişkin 
avatarın daha önce onu teselli için söylediklerini 
işitti. Hastalar, bu şekilde 45 dakika süren üç 
seansa katıldı.

Araştırmaya katılan 15 hastadan 9’unda 
depresyon düzeyinin azaldığı belirlendi. 
Araştırma sonuçlarını kaleme alanlardan Prof. 
Chris Brewin, bu deneyimin etkisinin bir ay 
kadar sürdüğünü belirtiyor.

Sonuçların umut verici olduğunu belirten Prof. 
Brewin, hastaların çok etkileyici buldukları bu 
yöntemin amacını şöyle anlatıyor; “Anksiyete ve 
depresyonla boğuşanlar, hayatlarında bir şey 
yolunda gitmeyince, kendilerini aşırı suçluyor. Bu 
araştırmada çocuğu teselli ederken gösterdikleri 
şefkat dolaylı olarak kendilerine yöneliyor. Amaç, 
kendilerine daha şefkatli yaklaşmaları ve fazla 
eleştirmemeleri.” Prof. Brewin ile birlikte raporu 
yazan Prof. Mel Slater da bu tekniği geliştirip, 
daha büyük ve kontrollü bir grup üzerinde 
denemek istediklerini söylüyor.
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Tarihin Süzgecinde 
Mutfak Kültürümüz

ürkler Asya’dayken: Türkler 
anayurtları kabul edilen Orta 
Asya’da uzun bir tarih diliminde 

büyük ölçüde göçebe bir hayat sürdüler. 
Herkesçe bilinen bu olgu Türklerin 5. 
yüzyıldan başlayarak belli bir tarım kültürüne 
sahip oldukları olgusunu dışlamamalıdır.   

Türkler, dağınık topluluklar halinde yaşadıkları 
ve kabile konfederasyonları biçiminde devletler 
kurdukları bu dönem boyunca çevrelerindeki 
üç büyük yerleşik kültürle, batıda İran, güneyde 
Hint, doğuda Çin ile sürekli etkileşim içinde 
bulunmuşlardır. Mutfak kültürü de bundan 
nasibini almıştır.  

Türk toplulukları temel tahıl olarak buğdayı 
tanımakla birlikte, hayvan yemi olarak 
da kullanılan arpa tarımına ayrı bir önem 
vermişlerdir. Arpadan ekmek yapıldığı gibi 
arpa yarmasından çorba, arpa aşı, arpa lapası 
yapıldığı bilinmektedir. Benzer biçimde çavdar ve 
yulaf da tarımı yapılan tahıllardı. 

Çin’den alınan darı Türklerce çok sevilmiş, birçok 
türü yetiştirilmiş, darı özünün suda ya da sütte 
kaynatılıp üstüne yağ dökülmesiyle yapılan 
“kürşek” adlı yemek yaygın biçimde yapılmıştır. 
Boza ise o dönemde geniş anlamda “darı 
şarabı”nın karşılığıydı. Ayrıca darıdan “sök” ve 
“begni” adlı daha sert içkiler de yapılırdı. 

Çin’den alınan bir diğer tahıl pirinçtir. Orta 
Asya’nın güneyinde Çin’e yakın Kuça, Kâşgar, 
Hotan, Kuzey Pamir gibi bölgelerde eski 
dönemlerden beri ekimi yapılan pirince Türklerin 
11. yüzyılda bile “tuturgan” dediklerini Kâşgarlı 
Mahmud yazmıştır.

Kabak en yaygın bilinen sebzeydi. Çin’in yerli 
bitkilerinden olmakla birlikte son araştırmalar 
Türk bölgelerindeki kabağın farklı bir soyu 
olduğunu göstermiştir. Karpuz ancak 8-9. 
yüzyıllarda Orta Asya’da görülmüştür. Kavun 
ise çok daha eskiden beri Türklerce bilinmekte 
ve tarımı yapılmaktaydı. Hıyar en erken 6. 
yüzyılda Çin’de görülmüştür ve oradan Orta 
Asya’ya geçmiştir. Asya’da hıyar kelimesi yerine 
“yelpenek-yerpeneg” kelimesinin kullanıldığı 
bilinmektedir.

YEMEK KÜLTÜRÜYEMEK

Bir başka grup sebze pancar, havuç, şalgam ve 
turptur. Pancar Türkler arasında yaygın olarak 
biliniyordu. Pancar için “çamgur”, “çalgan”, 
“çalkan”, şalgam içinse bugün Anadolu’da bazı 
yöre ağızlarında yaşayan “çükündür” kelimesi 
kullanılıyordu. “Sarıg turma” diye adlandırılan 
havuç da Türklerin Orta Asya’dayken sevdikleri 
bir sebzeydi. Şalgam ve turp da 5. yüzyıldan 
beri varlığına rastladığımız bitkilerdir. Şalgam ve 
turptan yağ da elde edilmiştir.

Soğan, sarımsak ve pırasa Türklerin çok 
sevdikleri sebzelerdendir. Soğan adı yüzyıllardır 
değişmeden gelmiştir. Sarımsak da Orta Asya 
kökenli bir bitkidir. Ancak soğan kadar yaygın 
değildir. Pırasa ise Orta Asya’nın batı kesiminde 
tanınan, Akdeniz çevresinde de bilinen bir 
bitkiydi. 

Baklagiller ayrı bir grup olarak karşımıza çıkar. 
Türkler bakla, bezelye, fasulye gibi bitkilerin 
hepsine “burçak” diyorlardı. Mercimek ya 
da Orta Asya’daki adıyla “yasımuk” yaygın 
olarak ekilen bir baklagildi. Uygurcada “nokut” 
denen nohut ise Anadolu’ya 13. yüzyılda 
gelmişti. Kökleriyle birlikte yaprakları taze olarak 
tüketilen ıspanak, hindiba, marul ve pazıya da 
10. yüzyılda Orta Asya’nın birçok yöresinde 
rastlanmaktaydı. 

Ayrı bir paragraf açılması gereken biber 
anayurdu Hindistan’dan Orta Asya’ya geçmiştir. 
Ağaçta yetişen ve baharat olarak kullanılan biber 
türlerine ise Türkler “bıtmul” ve “murç” diyorlardı. 
Pul bibere 11. yüzyılda “ıssı-od” denmesi bugün 
Güney Anadolu’daki “isot” adının kökenini 
açıklamaktadır.

Orta Asya’dayken Türklerin hangi meyveleri 
tanıyıp bunlardan nasıl yararlandıklarına bakmak 
da gerekir. Dünyada en geniş coğrafyaya sahip 
meyvelerden elma ve üzüm Orta Asya’da da 
yaygındı. Kayısı, zerdali, erik ve şeftali de bol 
bulunan meyvelerdi. Ancak Türkler hepsine 
“erük” diyordu. Yaş olarak yenmesi yanında 
pestil de yapılıyordu. Pekmezi ve pestili sevilen 
başka bir meyve duttu. Armut Tacikler ve 
Sartlar’dan, ayva ise Kafkasya’dan getirilmişti. 
Yağ da elde edilen badem ve ceviz ile fındık 
ve fıstık bilinen meyvelerdi. Hünnap, iğde, 
muşmula, üvez, kişniş ve nar da Orta Asya’da 
yetişen meyve ağaçlarındandı. 

Türkler Orta Asya’da yaşarken meydana 
getirdikleri yemek kültürü, özellikle de sebze 
yemekleri hakkında fazla bilgi yoktur. Ama 

T

Bu yazı, Deniz 
Gürsoy’un; 

“Tarihin 
Süzgecinde 

Mutfak 
Kültürümüz” 

adlı kitabından, 
yazarın izniyle 

alınmıştır”.
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YAĞLI KEŞKEK
Malzemeler: Bir kilo kuzu gerdan (kemikli), 
400 gr keşkeklik buğday, üç baş soğan, 50 
gr sıvı yağ, 20 gr tereyağı, bir çay kaşığı toz 
kırmızıbiber, bir çay kaşığı tarçın, iki çay kaşığı 
tuz.  
Yapılışı: Gerdan buğdayla birlikte suya 
koyularak haşlanır. Suyu azaldıkça sıcak su 
ilave edilir. Haşlama bitince gerdan parçaları 

tencereden çıkarılır. Etleri didiklenerek 
tencereye tekrar katılır. Kemikler ise atılır. 
Karışım tahta bir kaşıkla dövülerek özlü bir 
bulamaç haline getirildikten sonra içine başka 
bir kapta sıvı yağda pembeleştirilmiş soğan 
ve tuz eklenir. Kısık ateşte karıştırmaya devam 
edilir. Kıvama gelince üzerine ılık, kırmızıbiberli 
tereyağı gezdirilir. İsteğe göre bir miktar da 
tarçın serpilir.

olan tariflerin çoğunun etli yemeklere ait 
olması hayvancılığın önemini göstermesi 
bakımından anlamlıdır. Pişirme özelliklerine göre 
sıralandığında kebaplardan en önde şiş kebap 
gelir. Türkler koyun, keçi, kuzu etinin yanında at 
etinden de şiş kebap yapıyorlardı. 

Kebap anlamına gelen bir kelime de “büryan”dır. 
Tandırda yapılan büryan kebabı yaygın bir türdü. 
Çevirme tarzında hazırlanan kebaplarda koyun 
ya da keçi bütün olarak pişiriliyordu. Ateşe ya 
da küle gömerek pişirmeye ise gömme, gömbe 
veya közleme deniyordu. Buğulama ve haşlama 
da et pişirmede başvurulan yöntemlerdi. 

Türkler koyun, kuzu, keçi gibi hayvanların iç 
organlarını çeşitli biçimlerde kullanıyorlardı. 
Bunların başında bağırsak dolmaları gelir. 

“Soktu” denen dolmaların karaciğer, et ve 
baharat doldurularak yapılan türü yanında pirinç, 
et ve baharatla yapılanı da vardı. Türklerce 
“övke”, “öpke” diye anılan ciğer hem kavrularak 
hem de pişirilerek yeniyordu. Türklerin özel 
bir saygı gösterdikleri iç organ beyindi. Bu 
nedenle en hatırlı konuklara sunulurdu. Kemik 
suyu, paça suyu da yemeklere katılan lezzet 
öğeleriydi. 

Hemen yemek için hazırlanan et kavurması 
bugünkü gibi sac üzerinde pişerdi. Kışlık 
kavurma için daha çok av etleri kullanılıyordu. 
Türkler kurutulmuş ete uzun süre “kak et” 
demişlerdir. Pastırma ve sucuk da yaygın 
yöntemlerdendi. Daha çok Orta Asya’nın batı 
kesiminde yaygın olan sucuk, koyun ve at 
etinden yapılıyordu…
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