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Türk Farmakoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri, 

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni’nin 147. sayısından merhaba…

Bu yılın ikinci bültenine 27 Mayıs-01 Haziran 2022’de gerçekleştirdiğimiz 13. Prof.Dr. M. Oğuz Güç Yaz 
Okulu konusundaki yazıyla başlıyoruz. Mart ayında yaptığımız 31. FEKBES’ten sonra ikinci yüz yüze top-
lantımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok sayıda başvuru içinden Yaz Okulu kursiyeri seç-
me kriterlerine uyan 7 genç arkadaşımız bu kurstan çok güzel geri bildirimlerle ayrıldılar. Eğitime emek 
veren hocalarımıza ve Anabilim Dallarına da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Merhum hocamız ve çok 
değerli arkadaşım Prof.Dr. M. Oğuz Güç’ü böyle verimli bir kursla anmanın gururu da cabası. 

Tarih, bilim, müzik, sanat ve üyelerimizden haberler içeren yazılar bu bültenimizde de yerlerini aldılar.

Türk Farmakoloji Derneği olarak 2023 yılında yapılacak olan 32.FEKBES ve 27. Ulusal Kongre planla-
masını yapmaya başladık. Yeni yılın Mart ayında 32. FEKBES’i yüz yüze olarak sizlerin de beğeneceğiniz 
bir lokalizasyonda zengin bir bilimsel içerikle yapmak için bilimsel sekreterimiz Prof.Dr. Gökçe Topal ile 
birlikte çalışıyoruz. 27. Ulusal Farmakoloji Kongresi bilimsel sekreteri olarak ise Doç.Dr. Ahmet Altun’u gö-
revlendirdik. Bilimsel program önerilerinizi Aralık ayı başına kadar bekliyoruz. Bilimsel programın yanısıra 
kongre yeri konusundaki önerilere de açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Sizlerle, 09 Aralık’ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16 Aralık’ta Ankara’da, dernek tüzüğüne “Tıpta 
Uzmanlık Yeterlik Kurulu” eklenmesi amacıyla yapılacak olan “Olağanüstü Genel Kurul”un duyurusunu 
paylaşmıştık. Seçilecek “Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu” tıpta uzmanlık eğitiminin akreditasyonunu ya-
pacak olması nedeniyle önemli bir dernek organı olacak. Bu vesileyle, doktora eğitimi için de bir Yeterlik 
Kurulu oluşturma çalışmasına başlayacağımızı belirtmek istiyorum. Aynı gün derneğimizin önceki baş-
kanlarından Prof.Dr. Melli hocamızın emeklilik törenini ve “Farmakolojinin Ulusal Konumu ve Uluslararası 
Açılımlar” başlıklı sempozyumu da gerçekleştireceğiz. Program içeriği zengin olan bu etkinliği programı-
nıza kaydetmeyi ihmal etmemenizi diliyorum.        

Yaklaşan yeni yılı sağlıkla karşılayarak, 2023’de yüz yüze yapacağımız etkinliklerde daha sık birarara-
ya gelmeyi  umut ediyorum. Keyifli okumalar….

TFD Bülten Editörü
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13. Prof. Dr. M. Oğuz Güç Yaz Okulu COVID-19 
pandemisi nedeniyle verilen iki yıllık aranın 
ardından 27 Mayıs – 1 Haziran 2022 tarihleri 
arasında yeniden düzenlendi. İlk 2 günü çevrim 
içi sonraki 3 gün ise Ankara’da yüzyüze olarak 
düzenlenen etkinliğe farklı fakültelerden katılan 7 
kişi olarak kendimizi oldukça şanslı görüyoruz. 27 
Mayıs’ta Türk Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Yeşim Tunçok’un açılışı ve tanışma ile online 
olarak başlayan yaz okulunda ilk gün bilgisayar 
başında da olsa katılımcılar ve eğiticilerle bir araya 
gelmek oldukça keyifliydi. Açılışın ardından Prof. 
Dr. Mehmet Melli hocamızdan Türkiye’de farma-
kolojinin gelişimi ve bu alanda çalışan önemli bilim 
insanları hakkında değerli bilgiler edindik. Prof. Dr. 
Eyüp Akarsu hocamız bilim etiği, etik kavramı ve 
etik ihlaller hakkında önemli bilgiler aktardıktan 
sonra Doç. Dr. Güray Soydan da klinik ve deneysel 
hayvan araştırmalarındaki etik kurallar ve yasal 
düzenlemeler hakkında bizleri bilgilendirdi. İlk 
günü Prof. Dr. Emine Demiral Yılmaz hocamızın 
oldukça interaktif geçen bildiri hazırlama ve sunum 
teknikleri dersiyle noktaladık. 

Yaz okulunun ikinci gününe Prof. Dr. Hakan 
Orer’in CV hazırlama sunumu ile başladık. Hocamız 
yalnızca özgeçmiş hazırlama konusunda önemli 
bilgiler vermedi aynı zamanda çalışma arkadaşı 
olan Prof. Dr. Oğuz Güç hakkında değerli anılar, 

anekdotlar ve düşüncelerini de bizimle paylaştı. 
Sonrasında Prof. Dr. Ersin Yarış, Türkiye’de farma-
kologların akademi ve kamuda hangi alanlarda 
çalışma imkânı bulabileceğini, çalışma şartlarını 
ve problemlerini aktardı. Günün ikinci yarısında 
Doç. Dr. Sedat Altuğ hocamız bizlerle özel sektörde 
farmakologların işlevine dair interaktif, ufuk açıcı 
ve oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Program verilen 1 günlük yolculuk arasının 
ardından 30 Mayıs’ta Ankara’da yüzyüze olarak 
devam etti. Sabah Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda 
Prof. Dr. Mehmet Melli hocamızla buluştuk ve 
teorik olarak deneysel hayvan modelleri ve çeşitli 
örnekler üzerinde konuştuk. Sonrasında Prof. Dr. 
Eyüp Akarsu hocamız ilaç yeniden konumlandırma 
ile ilgili yeni noktaları vurguladı ve laboratuvarlara 
geçtik. Eyüp Hocamız deney hayvanı çalış-
maları için uygun çalışma ortamı üzerine bilgiler 
paylaştı, lokomotor aktivite, tail flick, hot plate, 
telemetrik sistemler ile EEG kaydı ve shuttle box 
gibi deney düzeneklerini gösterdi ve laboratuvarda 
çalışırken dikkat edilmesi gereken noktaları bizlerle 
paylaştı. Sonrasında Mehmet hocamız sıçanlarda 
karragenan ile indüklenen hava kesesi modelini 
uygulamalı olarak gösterdi ve transüda-eksuda 
ayrımını örnekler ile anlattı. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji 
binasında hep birlikte yenen güzel bir öğle yemeğinin 
ardından günün ikinci yarısını Hacettepe Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim 
Dalı’nda oldukça verimli şekilde geçirdik. Prof. Dr. 
Alper İskit ve Prof. Dr. Remzi Erdem hocalarımız
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in vivo deney düzenekleri ve yöntemler üzerine 
oldukça bilgilendirici uygulamalar gerçekleş-
tirdiler. Alper hocamız sıçan anestezisi, trakea 
kanülasyonu, karotis arter ve juguler ven katate-
rizasyonunu gösterirken Remzi hocamız ise 
kan basıncının direkt ölçülebilmesini sağlayan 
abdominal arter kataterizasyonu ve kataterin cilt 
altı tünel ile sırta sabitlenmesini uygulamalı olarak 
gösterdi. Aynı zamanda laboratuvarlardaki diğer 
çalışmalarda Langendorff, böbrek perfüzyonu, 
izole organ banyosunda aort ve poligraf sisteminde 
damar preparatlarını görme şansı da yakaladık.

Sonraki gün Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda izole organ banyosu 
yöntemleri ve hücre kültürü çalışmaları hakkında 
bilgi ve beceri kazandığımız yoğun ve güzel bir 
gün geçirdik. İlk olarak Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Han 
hocamız organ banyosu çalışma prensipleri, 
sıçan aortunun asılması, banyolarda doz hesabı 
ve kümülatif ilaç uygulama, konsantrasyon-yanıt 
eğrisi ve kasılma-gevşeme yanıtlarının değer-
lendirilmesini uygulamalı olarak çok detaylı bir 
şekilde bizlere gösterdi. Sonrasında Dr. Öğr. Üyesi 
Nur Banu Bal hocamız tail flick, hot plate, rektal 
termometre, pletismometre ve kumpas aletle-
rindeki uygulamaları anlattı, sıçanda kuyruktan 
non invaziv kan basıncı ölçümünü gösterdi. Ayrıca 
sıçanda ventrikülden papiller kas izolasyonu 
ile organ banyosu için uygun hale getirilmesini 
uygulamalı olarak gösterdi. Yoğun geçen sabahın 
ardından öğleden sonra Prof. Dr. Fatma Akar 
hocamız metabolik sendrom ve hayvan modelleri 
hakkında bilgiler verdi. Son olarak Prof. Dr. Mustafa 
Ark hocamız hücre kültürü, real time ve 3D hücre 
analizi, apopitoz ve hücresel senesens konularında 
farklı bilgiler aktardı ve bu konularda kendi labora-
tuvarlarındaki uygulamalardan örnekler gösterdi.

Ankara’daki ikinci günün akşamında Ankara 
Atlıspor Kulübü’nde değerli hocalarımız ve 
arkadaşlarımızla güzel bir akşam yemeğinde 
buluştuk. Kâğıt peçeteler üzerinde çizilen şekillerle 

farmakoloji konularının tartışıldığı, güzel sohbetler 
edilen, herkesin çok keyif aldığı bir akşam geçirdik.

Yaz okulunun son gününde gün boyunca Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı’nda Prof. Dr. Ongun Onaran hocamızla 
birlikteydik. İnteraktif, beyin fırtınası gibi geçen, 
farmakolojik bir problemin çözümü için kullanılan 
bilimsel yöntemlere dair çok fazla şey düşündü-
ğümüz, farmakodinamik konusunda bazı şeyleri 
daha iyi anladığımız ve moleküler yöntemlerin 
seçimine dair yeni şeyler öğrendiğimiz bir günün 
ardından 13. Prof. Dr. M. Oğuz Güç Yaz Okulu’nun 
sonuna geldik. Son olarak Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Morfoloji binasının önünde toplu bir 
fotoğraf çektirip arkadaşlarımızla vedalaştık.

Bu harika beş gün boyunca kitaplarda ve yayın-
larda bulamayacağımız türden birçok yeni bilgi 
ve yöntem öğrendik, farklı teknikleri uygulama 
şansı bulduk ve alanımızda yeni insanlarla tanıştık. 
Meslek hayatımız boyunca iyi ki katılmışız diyebi-
leceğimiz böyle bir yaz okulunun oluşturulmasında 
çok önemli katkıları olan Prof. Dr. M. Oğuz Güç’ü 
sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yaz okulunu 
düzenleyen ve katılma fırsatı veren Türk Farma-
koloji Derneği Yönetim Kurulu’nun değerli üyeleri 
ile bizleri büyük bir özveriyle laboratuvarlarında 
ağırlayıp bilgi ve deneyimlerini paylaşan tüm 
hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.
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Evet, doğum günün kutlu olsun Aspirin, dile 
kolay tam 125 yaşındasın. Bu kadar değişen bu 
kadar farklılaşan ilaç endüstrisinde 125 yıl şapka 
çıkarılacak bir yıldönümü. 

Şimdi ecza dolabınıza doğru yürüyün ve kapağını 
açın, klasik kutusundan veya bir asetilsalisik asit 
(ASA) muadili kutusundan çıkarın ve bir süre bakın. 
Tam 125 yıl önce Felix Hoffman (1868-1946/Alman 
Kimyacı) tarafından 10 Ağustos 1897 tarihinde 
sentetik olarak saf ve stabil formda elde edilmiştir. 

Felix Hoffmann’ın Aspirini bulduğu günün 
orijinal laboratuvar notu.

Aslında elinizdeki tablete bakınca sıradan küçük 
bir tablet görüyorsunuz, mutlaka benzerlerini 
yüzlerce defa görmüşsünüzdür. Şimdi bu ufak 
beyaz tablete bir defa daha bakın; çünkü bu tablet 
farmakoloji tarihinin en önemli ve şaşırtıcı keşfidir. 
PubMed taraması yaptığınızda 75,343 makaleye 
ulaşıyorsunuz (22.8.2022 / saat: 11.21) ve bu 
makalelerin yaklaşık %50’si son 10 senede, 125 yıllık 

bir ilaç için önemli bir nokta. Zaten gündemde bu 
kadar kalmasını, aldığı yeni endikasyonlar ve etki 
mekanizmasının ilaç olarak kullanılmaya başlan-
masından çok sonra ortaya konmasına borçlu. 

Aslında ASA, Salix Alba (akça söğüt) başta 
olmak üzere, pek çok bitkide bulunan ve kullanımı 
insanlık tarihi kadar eski bir ilaçtır. Adına M.Ö. 1550 
yılında yazıldığı düşünülen Ebers Tıp Papirüsünde 
ilk kez rastlıyoruz. Bu papirüs Edwin Smith Cerrahi 
papirüsü ile kardeş olarak kabul edilebilir. Ebers 
adını 1873 yılında bu papirüsü dünyaya duyuran 
Antik Mısır uzmanı George Maurice Ebers’ten 
almıştır. Eski Mısır’a ait, tıp bilgileri içeren en eski ve 
en önemli yazmadan biridir. Ebers ve Edwin Smith 
Papirüsleri, Krallar Vadisindeki Teb antik kentinde 
bir mumyanın kucağında bulunmuştur. Kimin 
tarafından bulunduğu bilinmemekle beraber, 
20.Ocak.1862 tarihinde 12 sterline Mısır’da yaşayan 
Amerikalı koleksiyoncu Edwin Smith’e satılmıştır. 
Edwin Smith bu papirüslerden birini kendine 
saklamış ötekini Ebers’e satmıştır. Söğüt ağacının 
tedavi edici özellikleri bu papirüslerde geçmektedir. 
Ebers Papirüsü aynı zamanda bir ilaç kodeksidir 
ve yaklaşık 160 ilaç sentezi, kullanımı içermek-
tedir. Fakat söğüt ağacının farmakolojik özellikleri 
hakkında en eski yazılı belge Ur krallarının üçüncü 
hanedanına ait bir taş tablette bulunmuştur. 

ASA, yeniden doğuşunu İngiliz Rahip Edward 
Stone’a borçludur. Kendisi romatizmal eklem 
hastalığından mustarip olan Rahip Stone, İngiliz 
Kraliyet Bilimler Akademisi’ne 1763 yılında şöyle 
yazar:

“Yaptığım deneylerde bir İngiliz ağacının 
kabuğunun ateşi düşürmek ve bazı rahatsızlıkları 
hafifletmekte çok yararlı olduğunu gördüm. 6 yıl 
kadar önce tesadüfen tadına baktım ve olağa-
nüstü acı olduğunu anladım. Birden bunun kına 
kına kabuğunun özelliklerine sahip olabileceği 
aklıma geldi. Bu ağaç, sıtmanın yaygın olduğu 
belli başlı yerler olan nemli veya ıslak toprakta 
yetişiyor, birçok hastalığın çaresini de beraberinde 
getirdiği veya ilaçların da hastalığa sebebiyet 
veren şeylerden pek uzakta olmadığı genel kuralı 
bu duruma o kadar uygun ki, denemekten kendimi 
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alamadım; Tanrı’nın bunu bilerek planladığını 
düşünmeden edemediğimi de söylemeliyim.”

Rahip Stone 50 hastada yaptığı çalışmayı 
özetlediği “Ateşin söğüt kabuğu kullanılarak başarılı 
tedavisi” adlı rapor, uzun süredir unutulmuş olan 
ASA’nın antipretik ve analjezik olarak kullanıl-
masını, İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisinin çok 
ilgi göstermemesine rağmen, tekrar gündeme 
getirmiştir. 

Asıl dönüm noktası Alman Profesör Johann 
Andreas Buchner’in akça söğüt kabuğu ekstrele-
rinden salisin maddesini 1828 yılında saflaştırarak 
elde etmeyi başarmasıdır. Bunu Charles Frederic 
Gerhardt’ın asetil salisilik asiti pürifiye etmesi 
ve Herman Kolbe ise ASA içeren stabil preparatı 
yapması izlemiştir. Felix Hoffman 10 Ağustos 1897 
günü asetil salisilik asidi sentetik olarak saf ve stabil 
formda elde ederek, ASA’nın doğum gününü tarihe 
yazdırmıştır. Bu keşifte Hoffman’ın romatizmadan 
mustarip babasının da önemli motive edici rolü 
vardır.

ASA, 6 Mart 1899’da Almanya’da ve 27 Şubat 
1900’de Amerika’da Aspirin ticari ismiyle ruhsat 
almıştır. Peki, Aspirin adı nereden geliyor? Baş 
ağrılarının azizi olan Saint Aspirinus’dan aldığı 
söylenir. Aslında yönetim kuruluna iki isim önerilir,
Andreas Buchner’in akça söğüt kabuğu ekstrele-
rinden salisin maddesini 1828 yılında saflaştırarak 
elde etmeyi başarmasıdır. Bunu Charles Frederic 
Gerhardt’ın asetil salisilik asiti pürifiye etmesi 
ve Herman Kolbe ise ASA içeren stabil preparatı 
yapması izlemiştir. Felix Hoffman 10 Ağustos 1897 
günü asetil salisilik asidi sentetik olarak saf ve stabil 
formda elde ederek, ASA’nın doğum gününü tarihe 
yazdırmıştır. Bu keşifte Hoffman’ın romatizmadan 
mustarip babasının da önemli motive edici rolü 
vardır.

ASA, 6 Mart 1899’da Almanya’da ve 27 Şubat 
1900’de Amerika’da Aspirin ticari ismiyle ruhsat 
almıştır. Peki, Aspirin adı nereden geliyor? Baş 
ağrılarının azizi olan Saint Aspirinus’dan aldığı 
söylenir. Aslında yönetim kuruluna iki isim önerilir,

Asprin ve Euspirin. Karar oy birliğiyle Aspirin 
lehine çıkar. İlk yıl toz formunda şişelerde satılan 
ASA, kısa bir süre sonra da tablet formuyla piyasaya 
verilmiştir.

ASA, 1971’de John R. Vane tarafından siklooksi-
jenaz enzimini inhibe ettiğini gösterinceye kadar, 
etki mekanizması bilinmeden kullanılmıştır. 1982 
yılında Sune K. Bergström ve Bengt I. Samuelsson 
beraber “Prostaglandinler ve İlgili Biyolojik Aktif 
Maddelerle İlgili Keşifleri” nedeniyle Nobel Fizyoloji 
veya Tıp Ödülü kazanmıştır. Vane Nobel Tıp 
Ödülünü ve sonrasında Sir unvanını almıştır. 

“Beni en çok şaşırtan olay prostaglandinlerin 
hepsinin iyi adam olmadığı ve bazılarının kötü 
adam olduğu ve bunların yok edilmesi gerek-

tiğini öğrenmekti” diye açıklıyor duygularını Nobel 
ödül töreninde Sir Vane. “Bugün önemli biyolojik 
prosesler hakkında şimdiden 50 yıl sonrasında 
bilebileceklerimizin sadece onda birini bildiğimize 
inanıyorum” diyerek konuşmasını bitirmişti. 

Sir John Robert Vane ve Salvador Moncada 
1960’larda.

Sir John Robert Vane Türk Farmakoloji ailesinin 
de yakından tanıdığı bir bilim insanı.  80’lerde Kazım 
Türker Hocanın davetiyle Ankara’ya gelir, Ankara ve 
Hacettepe Üniversitelerinde iki konuşma yapar.  
Kazım Hoca ile tanışmaları, Kazım Hoca Case 
Reserve Üniversitesi’nde iken, Sir Vane’nin biyoas-
sayler üzerine verdiği seminerde olur. Bunu takiben 
70’lerde Londra’da beraber çalışma imkânı bulurlar. 

Tabii ASA’nın öyküsü Frik İlaçlarının kurucusu 
Dr. Feridun Frik’i (1899-1989) anmadan yarım kalır. 
Benim araştırabildiğim kadarıyla yurdumuzda 
endüstride çalışan ilk hekim olan Dr. Frik, Bayer 
firmasının “ilmi bölümünde” başlamıştır. İkinci 
Dünya Savaşı çıkınca Bayer firması Türkiye’den 
ayrılınca, Dr. Frik de o zamana kadar Bayer’in Türki-
ye’de ruhsatlandırılmış bütün ilaçların ruhsatlarını 
muhafaza etmiş. Aynı zamanda Bayer’e de “Kim 
ölür kim kalır, bilinmez ama şayet savaş biter ve 
tekrar bir araya gelirsek, gelin beni bulun. Sizin 
bütün ruhsatlarınız bende saklı olarak korunacaktır” 
diye mektup yazmış. Savaş bittikten sonra Bayer 
yetkilileri tekrar Türkiye’ye gelip bütün ruhsatların 
geçerli olduğunu görünce hem çok şaşırmış, hem 
de sevinmişler. Ve Dr. Frik’e “Bayer’in, Türkiye’deki 
tek yetkili mümessili ol” demişler. Böylece ilaç 
sanayine giren Feridun Bey, bu noktadan Dr. Frik 
İlaç Sanayini yaratmıştır. Ben kendisiyle yayınına 
çok önem verdiği Dirim Dergisiyle tanışmıştım. 
Mekânı cennet olsun. 

Bugün ASA, aktif ürün olarak (API) halen La 
Felguera’daki Bayer Tesislerinde yılda 50 bin ton 
üretilmektedir. Sadece Bayer firması yılda 11 milyar 
tablet Aspirin üretiyor. Aspirin için harcanan 
sağlık bütçesi de tüm dünyada yıllık 3 milyar doları 
bulmaktadır.
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İlk üretilen toz Aspirin içeren şişe. 

Sir John Robert Vane Hocanın ASA’nın 100. yaş 
günü için yazdığı “100 Yaşında Genç İlaç” makale-
sinden bir alıntıyla bitireyim,

“Gün  geçmemektedir ki, ASA’nın başka 
başarıları hakkında yeni bir makale yayınlan-
mamış olsun. Bazıları çok önemli olmayabilir, 
ancak bir şey açık ve kesindir. Dünyada hiçbir ilaç 
ASA kadar çarpıcı ve başarılar ile dolu bir geçmişe 
sahip değildir.” 

Şimdi elinize aldığınız ASA tabletine tekrar 
bakın, Eski Mısır’da keşfedilen bir papirüsün, 18. 
yüzyıl İngiltere’sinde bir köy papazının merakını, 
Nobel ödülünü ve 1902 yılında benim ulaşabildiğim 
en eski makaleyi göreceksiniz.

Nice mutlu yıllara ASA…
  
Meraklısı İçin Notlar:
• Dr. Felix Hoffmann, 10 Ağustos 1897 

tarihinde salisilik asidi asetik asit ile sentez-
leyerek, saf asetilsalisilik asidi üretmeyi 
başardıktan 11 gün sonra, aynı yolla diasetil-
morfini sentezlemiştir, bu öyküye başka bir 
yazımda yer vereceğim.

Meraklısı İçin Okumalar:
• Aspirin: Mucize İlacın Çarpıcı Öyküsü; 

Diarmuid Jeffreys, Agora Kitaplığı, 2005.
• Moncada S, Gryglewski R, Bunting S, Vane 

JR: An enzyme isolated from arteries trans-
forms prostaglandin endoperoxides to an 
unstable substance that inhibits platelet 
aggregation. Nature, 1976; 263: 663-665.

• Vane JR. Inhibition of prostaglandin 
synthesis as a mechanism of action for 
aspirin-like drugs. Nature New Biol-1971; 
231:232-235.

• Vane JR. My life and times with enzymes 
and mediators. Med Sci Monit. 2001 
Jul-Aug;7(4):790-800. PMID: 11433214.

• Williamson RT On the treatment og glyco-
suria and diabetes mellitus with aspirin Br 
Med J. 1902 Dec 27;2(2191):1946-8. doi: 
10.1136/bmj.2.2191.1946-a.
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Klinik kullanıma girecek yeni ilaçların keşfi için 
araştırma-geliştirme çalışmaları birçok bilim 
insanının işbirliği içinde mücadelesine dayanan, 
çok düşük oranda başarıyla sonuçlanan zorlu bir 
yolculuktur. 1970’li yıllardan beri yeni ilaç araştırma 
-geliştirme çalışmaları için, 10.000 adet ilaç adayı 
molekülden yalnızca 1 tanesinin aktivite tarama 
testleri, preklinik ve klinik çalışmalardan sonra 
klinik kullanıma girebildiğini gösteren diyagrama 
hepimiz aşinayızdır. Üstelik şu anda bu tablonun 
bile fazlasıyla iyimser olduğunu söyleyebiliriz. 
Güncel yöntemlerle günde 100.000 adet molekül 
için aktivite taraması yapılabilmesine rağmen, klinik 
kullanıma giren yeni ilaç sayısı oldukça düşüktür. 
Günümüzde ilaç araştırma-geliştirme çalışmaları 
high-throughput systems (HTS) gibi yüksek verimli 
tarama ve in silico yöntemlere dayanmaktadır. Bu 
yöntemlerin yaygınlaşması ile preklinik çalışma-
larda araştırmacılar izole hücreler ve enzimleri 
içeren belirli bir moleküler hedefe yönelik yakla-
şımları tercih ederek in vitro izole organ banyosu 
deneyleri ve in vivo ölçümler gibi geleneksel 
yöntemlerden uzaklaşmıştır. Bu durumu açıklamak 
üzere genomik çalışmaların gelişmesi ve yaygın-
laşması gibi çeşitli varsayımlar ileri sürülebilir. Ben 
bu yazıda, mevcut durumu farmakoloji alanındaki 
kronolojik gelişmelerle irdelemeyi tercih ediyorum.

1930-1960 yılları ‘ilaç keşfinin altın çağı’ olarak 
anılmaktadır. Bu dönemde klasik farmakolojik 
teknikler ile farmakoloji deneyiminin bir araya 
gelmesi sonucu kliniğe çok sayıda yeni ilaç molekülü 
kazandırılmıştır. Günümüzde ilaç araştırmalarına 
yapılan yatırımlar ve gösterilen çabaya rağmen 
böylesine verimli bir dönemin tekrarlanması çok 
mümkün görünmüyor. Farmakoloji tarihinde 
geçen yüzyılda meydana gelen gelişmelerin, bu 
tarihi yazan kişilerin bilimsel serüvenleri ile birlikte 
değerlendirilmesi mevcut sorunları daha iyi analiz 
etmemizi sağlayabilir. Bu dönemde araştırmacılar 
bilimsel paylaşımla, elde edilen bilgilerin tartı-
şılmasıyla, bazen de zıt fikir ve hipotezlerin yeni 
geliştirilen metodlarla sınanmasıyla, yaşadıkları 
dönemde var olan bilimsel verimliliği olabildiğince 

iyi değerlendirmişlerdir. Hipotezlerin sağlamlığı, 
tutarlılığı ve araştırmacıların amaçlarının peşinde 
koşma kararlılığı bu dönemde yaşanmış başarıların 
temelinde yatan ana sebeptir.

Çalışmalarda ise yaygın olarak izole organ 
banyosu yönteminden yararlanılmıştır. İzole organ 
banyosu deneyleri: doku ve organların belirli 
sıcaklıkta, fizyolojik ortamı taklit eden bir sıvı içeri-
sinde tutularak kasılma ve gevşeme özelliklerinin 
incelenmesi esasına dayanır. Dokulardaki gerim 
değişiklikleri transdüsır aracılığıyla elektrik sinyaline 
dönüştürüldükten sonra, poligraf ile amplifiye 
edilip osiloskop ile kaydedilir. İzole organ banyosu 
deneylerinden elde edilen sonuçlar teknik geliş-
melere paralel olarak isli kağıttan, grafik kağıdına; 
daha sonra ise analog-sinyal dönüştürücülerden 
geçirilerek dijital sinyal şeklinde bilgisayar ekranına 
aktarılmıştır.  İzole organ banyosu yöntemi ilk kez 
Utrecht Universitesi farmakoloji kürsüsünden 
Rudolf Magnus (1873-1927) tarafından tanım-
lanmıştır. Magnus hipofiz bezinden salgılanan 
faktörlerin izole kaslarda gerim değişikliğine sebep 
olduğunu göstermiştir. İlgili buluş 1927 yılında 
Nobel ödülüne layık görülmüştür. Henry Dale 
ve Otto Loewi izole organ banyosu deneyleri ile 
kimyasal transmisyonu keşfetmiştir. Raymond 
Ahlquist ise izole dokulardaki adrenerjik resep-
törleri göstermiştir. James Black bu verilerden 
yararlanarak izole organ banyosu deneyleri ile 
beta adrenerjik reseptör blokörü ve H2-reseptör 
blokörü gibi birçok endikasyonda yaygın şekilde 
kullanılan ilaçların geliştirilmesini sağlamıştır. 
Nitrik oksitin fizyolojik fonksiyonu ise izole organ 
banyosu deneylerinde aort halkaları ile yürütülen 
deneyler sırasında keşfedilmiştir. Geleneksel organ 
banyoları ile halen değerli veri üretilebilmektedir; 
ayrıca miyograf sistemleri çok daha küçük dokular 
(arteriyollerin 2-3. dalları, bronş veya bronşiyol) ile 
daha hassas ölçüm yapabilmeyi mümkün kılmak-
tadır. 
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Günümüzde in silico uygulamalara dayanan 
‘akılcı ilaç tasarımı’ gibi yöntemler geliştirilmiştir. 
Ancak bu yöntemler biyolojik ortamı uygun şekilde 
yansıtmaktan uzaktır, bu nedenle etkin molekülleri 
kaçırmadan daha fazla ilaç adayı molekülü hızlı bir 
şekilde taramak üzere daha iyi yöntemlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. İlaçların etkin dozunun belirlen-
mesinde ve güvenilirliğinin değerlendirilmesinde 
doz-yanıt eğrilerinin elde edilmesi önemlidir. İzole 
organ banyosu deneylerinde doz-yanıt eğrilerinin 
belirlenmesi ile ilaç molekülleri agonist, antagonist, 
parsiyel veya ters agonist olarak tanımlanabilir; 
sinerjizma ve potansiyalizasyon gibi ilaç etkile-
şimleri belirlenebilir ve ilaçların etkilerine aracılık 
eden mekanizmalar incelenebilir. Deneyimli bir 
farmakolog düz kas kasılma davranışından ilaç 
molekülüne ait belirli özellikleri sezinleyebilir. İlaç 
adayı moleküllerin etkinliğinin izole organ banyosu 
deneyleri ile taranması ile ilgili çeşitli sorunlar 
mevcuttur: 1) maliyet, 2) laboratuvar banko alanı, 
3) ilaç miktarı, 4) numune hazırlama için zaman, 4) 
deney hayvanı, 5) eğitimli personel gereksiniminin 
fazla olması ile, 6) tüm bunların eş zamanlı yöneti-
minin zor olması. Bu nedenle ilaçların izole dokular 
üzerindeki etkilerini hızlı bir şekilde taramak üzere 
robotik sistemlere ihtiyaç duymaktayız.

Çoklu-kuyucuklu organ banyosu sistemi 
(ÇKOB): çoklu-kuyucuklu plakalarda inkübe edilen 
izole dokuların kasılma-gevşeme özelliklerinin 
optik sistemlerle incelenmesini sağlayan yeni ve 
modifiye bir organ banyosu sistemidir. Bu sistem 
sayesinde damar (sıçan ve tavşan aort), trakea ve 
bronş gibi dokuların kasılma özellikleri uygun bir 
yazılım programı kullanılarak başarılı bir şekilde 
incelenebilmektedir. Sistem aort ve trakea gibi 
dokular için tasarlanmış olsa da diğer damar prepa-
ratlarına ya da dokulara da uyarlanabilmektedir. Bu 
amaçla aort halkaları (1 mm kalınlık), mikroplaka 
kuyucuklarında 100 µL Krebs-HEPES içinde 
inkübe edilir. İlaçlar ise ortama 10 µL hacimde stok 
çözelti şeklinde uygulanır. CCD kamera mikrop-
lakanın üzerine yerleştirilerek 0.1 Hz frekansta 
görüntü kareleri kaydedilir. Yazılım programının 
algoritması halka preparatın iç alanını hesaplamak 
üzere programlanmıştır. Böylece luminal alan ve 
izometrik gerim karşılaştırılarak kasılma yanıtı 
incelenebilmektedir.  Kamera perspektifi ile ilişkili 
hatalar ise iki yönlü telesentrik optik kullanılarak 
önlenebilmektedir. 

ÇKOB, küçük hacimlerde (100 µL/kuyucuk) sıvı 
kullanarak tampon ve ilaç tasarrufu ve 96 tane 
preparat ile aynı anda çalışılabilmesi sayesinde 
avantaj sağlar. Mikroplakalarda sıvı taşıma için 
çoklu pipetler ve robotik kolların kullanılması, 
organ banyosu deneylerinin ilaç adayı molekül-

lerin hızlı bir şekilde taranması için verimli şekilde 
kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Sistemin en 
önemli dezavantajı ise tampon sıvının zamanla 
buharlaşması nedeniyle kuyucuklardaki ilaç 
konsantrasyonunun zamanla yükselmesidir. Bu 
nedenle sistem modifiye edilerek, mikroplaka sabit 
sıcaklık ve nem sağlayan bir inkübatörün içine 
yerleştirilmiştir. Modifiye sistem aynı zamanda 
karanlıkta çalışma olanağı da sağlar.

İlaç araştırma-geliştirme ve ilaçların yeniden 
konumlandırılması çalışmalarında ÇKOB sisteminin 
yaygınlaşması preklinik çalışmalarda farmakoloji 
alanı için yeniden doğuş anlamına gelebilir. Özellikle 
bu sistemin işlevselliğinin yapay zeka uygulamaları 
ile geliştirilmesi uygulama alanının ve etkinliğinin 
artmasını sağlayabilir. Geçen yüzyıldaki farma-
kologların izlediği bilimsel düşünce izinin güncel 
teknik gelişmelerle birleştirilerek buluşlara ivme 
kazandırmak adına değerlendirilmesi gereken bir 
fırsat olabilir.

Referans

Rubin, R.P; 2007, A brief history of great disco-
veries in pharmacology: in celebration of the 
centennial anniversary of the founding of the 
American Society of Pharmacology and Experi-
mental Therapeutics Pharmacological Reviews, 
59, 289-359.

Ricardo Burges; 2022, The rebirth of isolated 
organ contraction studies for drug discovery and 
repositioning, Drug Discovery Today, Volume:27; 
Number:4;  1128-1131.
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* Metin tarafımca kaleme alınan, aşağıda 
künyesi bulunan makalenin yeniden düzenlenmiş 
halinin ikinci bölümünü kapsamaktadır. 

Onur Erman, Deniz (2019) “Çarpıcı Örnekler 
Üzerinden Ham Sanatı Anlamak” (Understanding 
Art Brut by Striking Examples) Hacettepe Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları 
Dergisi (ISSN: 1300-6665, e-ISSN: 2458-8903), 
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ulakbim-TR 
dizininde taranmaktadır, sayı: 40, sf:121-139, 
Ankara. (http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/
img/1155381752019__3977602720.pdf)

Art Brut sanatçılarının ortaya koydukları 
heyecan verici eserlerinin ardında çoğu zaman 
dramatik ve trajik hayat öyküleri yer almak-
tadır. Dünyanın farklı yerlerinden, farklı teknik ve 
anlayışlarla üretimler yapan Art Brut sanatçılarının 
kısaca yaşam öyküleri ve eserleri üzerinde durmak 
konuyu pekiştirmeye yardımcı olacaktır.

1. Adolf Wölfli
Art Brut çalışmalarına kaynaklık eden ve belki 

de bu alandaki en önemli isim Adolf Wölfli’dir. 
1864’de İsviçre’de doğmuş olan Wölfli, fakir, 
yapayalnız, sanrılarla dolu bir hayata çok şey sığdır-
mıştır. Alkolik bir baba ve çamaşırcılık yapan bir 
annenin 7 çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya 
gelir. Sekiz yaşından sonra hem öksüz hem 
yetim kalan yapayalnız bir çocuk için hayat zaten 
yeterince trajik başlamıştır. Bedenen ve ruhen 
kötü muamele gördüğü ve istismar edildiği çeşitli 
koruyucu ailelerin yanında bir süre daha idare 
etmiştir. Bu şekilde ortaokulu bitirmeyi başarır. 
Varlıklı bir çiftçinin yanında işe girer ve kızına aşık 
olur. Aşkına karşılık bulamaz, aşağılanır ve çiftlikten 
uzaklaştırılır ve askere gider. Askerlik dönüşü 
mezar kazıcılığı gibi vasıfsız ve toplumdan  izole 
bazı işlerde çalışır. Bu onu daha asosyal, saldırgan 
ve agresif yapar. Bu dönemde reşit olmayan 
küçük kızlara tacizden cezalar almaya başlar. Beş 
yaşında bir kız çocuğuna tacizden 2 sene hapiste 
yatar çıkar. Son olarak 3 yaşındaki bir kız çocuğuna 

tacizden yakalanır ve ömrünün sonuna kadar 
şizofreni teşhisiyle Bern’deki Waldau Akıl Hasta-
nesi’ne kapatılır. Hastanedeki ilk birkaç yıl boyunca 
paranoya, halüsinasyonlar ve şiddet içeren davra-
nışlar sergiler, sıklıkla hücre hapsine gönderilir. 
1899’da çizmeye başlar ve bu onda gözle görülür 
bir sakinleştirici etkiyi de beraberinde getirir. 
(Encyclopaedia Britannica, 2018). Wölfli 1900’lerde 
düşsel bir özyaşam öyküsü oluşturmaya başlar. 
25.000 sayfaya ulaşan defterinin içinde kendisini 
hayali bir savaş kahramanı olarak anlattığı yaşam 
öyküsünden başka ‘Brida.16. Cherer: 1. Crummah 
16 Chehr: 1 Striga’ gibi tuhaf sözcükler ve rakamlar 
veya hayali servetinin faiz hesaplamaları ve yaptığı 
bestelerinin yüzlerce notası yer almaktadır. Bazen 
bestelerini yaptıktan sonra müziği yazdığı kağıdı 
borazan gibi yapıp kendi bestelerini çalar. Wölfli 
öldüğünde arkasında 1600 kadar illüstrasyon, 1500 
kolaj ve 900 kadar resim bırakmıştır. Kendisini 
defterlere sığdıramadığı zamanlarda Waldau’daki 
odasının duvarlarını boyamıştır. Bugün bu resimler 
hala o odada Wölfli’nin anısını yaşatmaktadır. 
(Yüksel. 2000, s.16-22). Wölfli’nin eserlerinde resim, 
müzik, edebiyat, felsefe, coğrafya iç içe geçmiştir. 
O yazıları üzerinde çalışırken, grafik çıkarımlar elde 
edip oradan müzikal notalara ulaşabilen bir zihin 
yapısı içinde üretebilmektedir. Kolajları, kesme-
ekleme rölyefleri ve illüstrasyonları aynı anda 
müzik notaları içerebiliyordu. Pek çok çalışmasında 
fantastik mimari elemanlar, mükemmel geometrik 
şekiller, Almanca yazılar, şehir haritaları yer almak-
tadır. Resimsel kompozisyonları, kullandığı figürleri 
eğitimli usta ellerden çıkma gibidir. Sürekli tedirgin 
ve özgüvensiz görünen, sakinleşmek için tütün 
çiğneyip, kalem kemiren bu adamın geride bıraktığı 
suçlarla, sanrılarla, halüsinasyonlarla ve sayısız 
eserlerle dolu akıl hastanesinde sonlanmış ömrü 
pek çokları için muamma ama sanat dünyası için 
adeta araştırılması gereken engin bir deniz gibidir 
(Şekil 1).
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Şekil 1. Adölf Wölfli ve eserlerinden örnekler

2. Emile Ratier 
1894’de güneybatı Fransa’da yer alan tarım 

bölgesi Soturac’da çiftçi bir ailenin oğlu olarak 
dünyaya gelir. Ondört yaşına kadar ailesinden bir 
takım tarım ve marangozluk aktivitelerini öğrenir. 
Verdun Muharebesi nedeniyle 1914’te genç adam 
cepheye gitmek için çiftliği terk eder. Ratier savaş 
devam ederken yaralanır ve hastaneye kaldırılır. 
Görme yetisini yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Daha 
sonra mahkum olur ve savaş esiri olarak Paris’te bir 
süre hapis yatar. Paris’te gördüğü ve çok etkilendiği 
Eiffel Kulesi’ni ve Zafer Takı’nı (Arc de Triomphe) 
daha sonra ahşap heykellerinde sıklıkla işleye-
cektir. Savaş bitip aile çiftliğine geri döndüğünde, 
bir kereste tüccarı olarak çalışır. Görme yetisini 
hızla kaybetmektedir ve bu durum onun psikoloji-
sinde çok ağır rahatsızlıklara neden olmaktadır. İçe 
kapanış, ağır depresyon ve sanrılar başlar. 1960’tan 
itibaren Ratier, görme yetisini tamamen kaybeder. 
(https://www.artbrut.ch/en_GB/author/ratier-
emile). Ratier, ağacı ilk işlemeye başladığından beri 
hareketli, döner merkezli, heykelsi yapılar ve yine 
hareketli kinetik figüratif heykeller üretmek ilgisini 
çekmektedir. Dönme dolap, atlı karınca, değirmen 
gibi kendi aksı etrafında dönen hareketli mekaniz-
malar onu büyülemiştir. Diğer etkilendiği konular; 
savaş makineleri, insan ve hayvan figürleri, her 
türlü araba ve taşıma araçları olmuştur. İki metre 

yüksekliğinde hareketli parçaları olan Eiffel Kulesi 
ve Zafer Takı gibi ahşap büyük kinetik heykelleri de 
vardır. Görüşünün zayıflaması hayatının yalnızlığını 
da beraberinde getirmiştir. Görüş açısı azaldıkça en 
bildiği malzeme olan karaağaç ile çalışmaya yoğun-
laşmıştır. Kranklarla, millerle ve diğer rezonans 
mekanizmalarıyla canlandırılan hareketli heykeller 
yapar (Lombardi, 2013, s.94-95). Ratier, gözleri 
görmemesine rağmen sanki bir saat gibi hatasız 
çalışabilen böylesi heykelleri sesleri takip ederek 
yapabilmektedir. Görme yetisini kaybettikçe, çareyi 
duyma yetisini pekiştirmekte bulmuştur. Heykel-
lerinde bisiklet zilleri gibi minik ses kaynakları 
kullanmaktadır. Kimi gıcırtılar, tıkırtılar ona 
rehberlik etmektedir. Eğitimsiz olan Ratier, yalnız 
başına yaşadığı kırsalda evini ve atölyesini de yine 
iplere ve tellere bağladığı minik çanlar sayesinde 
bulmaktadır. 1984’de ölümünün ardından yaşadığı 
yerde çok sayıda kinetik ahşap heykel bulunmuştur. 
Bu heykellerin bir kısmı Lozan’da yer alan Art Brut 
Müzesi’nde yer almaktadır(Şekil 2). 

Şekil 2. Emile Ratier ve eserlerinden örnekler

3. Nek Chand
1924’de Pakistan’ın bir köyü olan Berian Kalan’da 

dünyaya gelir. Yirmi yaşlarındayken, ülkenin bölün-
mesinin ardından ailesiyle beraber Hindistan’a 
göç ederler. 1950’de kentsel dönüşüm ve gelişim 
planına katılmak üzere Cagandigarh Bayındırlık 
Departmanı için yol deneticiliği göreviyle buraya 
yerleşir. Chandigarh, Hindistan’ın kuzeyinde 
bulunan terkedilmiş bir bölgedir.
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İddialara göre eski zamanlarda burada pek çok 
krallıklar yaşamıştır ve burası kutsal sayılmak-
tadır. Chand buranın eskiden tanrıların yaşadığı 
Himalaya eteklerinde bir bölge olduğuna inanmak-
tadır. Nek Chand’ın onu derinden etkileyen, ona 
ilham veren ve onu devasa tanrısal bir habitat 
oluşturmaya iten görsel bir düşü vardır. Bu düş 
onun hem bir heykeltıraş, hem bir mimar ve hem 
de şehir planlamacısı gibi düşünüp, tasarlamasını 
ve dünyada az rastlanır türden bir yaratım oluştur-
masını sağlamıştır. Chand’ın gündüz rutin bir işi 
vardır. Bu iş yeni kurulan modern bir şehir için yol 
işçisi olarak çalışmaktır. Geceleri ise herkesten 
gizlediği bir sırrı vardır. Tamamen gizlice ve yasadışı 
şekilde kendine gizli bir köy yaratmaktadır. Tanrı 
ve Tanrıçaların Krallığı adını verdiği bu köyü işten 
çıktıktan sonra gizlice kendisi yıllarca emek vererek 
yedi yılda inşa etmiştir. Her birinin kutsal ruhu 
olduğunu düşündüğü yüzlerce taşı toplayarak 
bir araya getirmiştir (Lombardi, 2013, s. 92). Nek 
Chand metal parçalarını, paçavraları, kırılmış renkli 
halkaları, kullanılmış ayakkabıları, erimiş ampulleri, 
yıpranmış lastikleri, çürümüş bisiklet parçalarını, 
atılan inşaat malzemelerini toplamış ve sınırsız 
olan hayal gücü sayesinde, karşılaştığı her objeyi 
yararlı kılmayı bilmiştir. Figürlerinde binlerce cam 
parçalardan, tüylerden, döküm atıklarından ve 
kırık seramikten yararlanmıştır. Geniş alanlarda 
kullandığı mozaikleri yalnızca kırık çanak çömlek ve 
karolardan değil, banyolardan çıkan seramiklerin 
tümünü kullanarak biçimlendirmiştir (Ağatekin, 
2012, s. 97).

Chand, topladığı bilezikleri bir araya getirerek 
insan ve hayvan heykelleri oluşturmuştur. Figürleri 
bitirdikten sonra toprak üzerinde oluşturduğu 
kat kat teraslar üzerinde yanyana yerleştirmiştir. 
Nek Chand’ın yedi yılda oluşturduğu ve daha da 
yapmaya devam ettiği bu heykel köyü 1975’de bir 
tesadüf eseri ortaya çıkmıştır. Devlet, Chand’ın 
yaptıklarını ulusallaştırmaya ve desteklemeye karar 
vermiştir. Yanında çalışacak yardımcılar ve maaş 
vererek dilediği kadar orada yaşayıp üretmesine 
olanak sağlamıştır. Günümüzde koruma altına 
alınmış olan bu masalsı köyün içinde köprüler, 
yürüyüş yolları, tepeler, yapay şelaleler, minareler, 
kuleler ve tapınaklar bulunmakta ve 2500’den fazla 
heykel yer almaktadır. Hindistan’da Taj Mahal’dan 
sonra 2. en fazla gezilen turistik yer Chandigarh 
Kaya Bahçesidir  (http://nekchand.com/about-
nek-chand, Şekil 3). 

Şekil 3. Nek Chand, 1975, Chandigarh Kaya 
Bahçesi Heykelleri/ Chandigarh Rock Garden

4. Shinichi Sawada 
1982 doğumlu sanatçı, Japonya’nın kırsal 

bir bölgesi Shiga’da doğar. Küçük yaşta otizm 
ve konuşma güçlüğü tanısı konur ve çocukluğu 
öğrenme güçlüğü problemleri ve özel eğitim 
merkezlerinde geçer. Yaşadığı bölgedeki bir hasta-
nenin pastane kısmında basit işlerde çalışmasına 
izin verilmektedir. Buradaki bir profesörün gözlem-
leriyle ve yönlendirmesiyle 2001 yılında kille tanışır. 
Küçük bir atölyenin bir köşesinde kille figürler 
üretmeye başlar (Lombardi, 2013, s.110). Karak-
teristik ince uzun parmaklarıyla sakince, sanki bir 
ritüel gibi kile şekiller vererek durmadan hayali 
kahramanlar ve sihirli, masalsı figürler üretir. Çoğu 
figürlerinin yarı şeytan yarı insan temsilleri olduğu, 
pek çok yüzü bulunan totemler ürettiği bilin-
mektedir. Bu fikirlerin nereden geldiği bilinmez. 
İçgüdüsel olarak durmadan ürettiği bilinmektedir. 
4-5 gün gibi kısa sürelerde metrelerce büyük kilden 
heykeller ortaya çıkarabilmektedir. Sawada’nın 
eserleri “Art Brut du Japon” ve “Collection de l’Art 
Brut Lozan” müzelerinin koleksiyonlarında yer 
almaktadır (Lombardi, 2013, s.131, Şekil 4). 
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Şekil 4. Shinichi Sawada ve pişmiş toprak 
totemleri

5. Clement Fraisse
1901’de doğu Fransa’nın Lozere köyünde 14 

çocuklu fakir bir çiftçi ailenin çocuğu olarak 
dünyaya gelir. Hemen hemen hiç eğitim görmeden 
ailesinin yanında çobanlıkla ilk gençlik yıllarını 
geçirir. Daha önce de bir kaç kere yangın çıkarma 
teşebbüsü olmuştur. Yirmi dört yaşındayken 
ailesinin çiftliğini ve tüm birikimlerini ateşe verir. 
Bu yaptığı şey onun uzun yıllar kundakçılıktan 
St. Alban akıl hastanesine kapatılmasını sağlar. 
Burada da rahat durmaz. Saldırgan ve asi tavırları 
nedeniyle tecrit cezası alarak 2m’ye -3m boyla-
rında daracık bir ahşap hücreye 1930-1931 yılları 
arasında kapatılır. Buradan özel ihtiyaçları dışında 
çıkartılmaz. İki yıl boyunca Fraisse, bu hücrede 
kendini meşgul edecek bir uğraş bulmuştur; ahşap 
panel duvarları yemek kaşığının sapı ile kazıyarak 
rölyef bezemelerle süsler. Hastane kaşık sapından 
yaptığı el aletine el koyar. Bunun üzerine tuvalet 
için kullandığı lazımlığın teli ile kendine bir alet 
yaparak bununla kazımaya devam eder. Hasta-
nenin her müdahalesine karşın Fraisse yeni bir 
icatla ahşap panele uyguladığı kazımaları azimle 
devam ettirmenin bir yolunu bulur. Fraisse’e göre; 
20 adet dikey ahşap panel yukarıdan aşağıya bir 

insanın dişlerini, el parmaklarını ve ayak parmak-
larını temsil etmektedir. Sanki eskiz gibi çizilmiş, 
yer yer alçak ve daha yüksek rölyefler yapılmıştır. 
Negatif-pozitif çiçek betimlemeleri vardır (Görsel 
11,12) (https://www.artbrut.ch/en_GB/author/
fraisse-clement). Anıtsal bir rölyef heykel görünü-
mündeki eser kendini tekrar eden soyut ve somut 
motifleri, hayali figürleri ile  Lozan’daki Art Brut 
Müzesi’nin en ilgi çekici eserlerinden biridir. Hiçbir 
eğitimi olmamasına rağmen iki boyutlu derinliği bu 
şekilde verebiliyor olması ise hayret uyandırıcıdır. 
Fraisse 1945’de akıl hastanesinden çıktıktan sonra 
çiftliğin civarında taş ustalığı gibi bir takım işlerde 
çalışmıştır (Lombardi, 2013, s. 63, Şekil 5).  

Şekil 5. Clement Fraisse’nin akıl hastanesinde 
yaptığı ahşap paneller.

6. Laure Pigeon
1882’de Fransa’da doğmuştur. Çamaşırcı olan 

annesini 5 yaşındayken kaybetmiştir. Büyükannesi 
tarafından İngiltere’de büyütülmüştür. Ailesinin 
karşı çıktığı bir diş hekimine aşık olup erken 
yaşta evlenip Paris’e taşınmışlardır. Herşey güzel 
giderken büyük aşkının 22 yıl sonra onu aldattığını 
öğrenmek Laure’da onarılmaz yaralar açar. Bu 
travmadan sonra inzivaya çekilir ve tek ziyaretçisi 
kız kardeşi olur, hiç kimseyle görüşmediği ruhani 
bir hayata başlar.
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Şiirsel, silüet gibi içiçe geçen çizgilerden oluşan 
resimlerini de o dönemde yapmaya başlamıştır. 
Biçimler bazen yazılara dönüşür, iç içe portrelere 
dönüşür. Trans halindeyken ona fısıldanan şeyleri 
yazdığını ve resmettiğini söyler. Resimlerinde 
beliren bazı kadın ve erkek isimleri vardır. Bunlar 
önceki hayatında evlendiği erkeğin ve çocukların 
adı, yaşayacağı yerin ismi gibi şifreli sözcüklerdir. 
En çok mürekkep kullanır. Bazı resimlerinde ise 
hiç daha önce karşılaşmadığı önceki yaşantısında 
tanıdığı insan yüzlerini resmetmiştir. Öldükten 
sonra ardında her birinin üzerinde tarihleri bulunan 
500 adet çizim bulunmuştur (Lombardi, 2013, s.72, 
Şekil 6).

Şekil 6. Laure Pigeon’ın eserlerinden örnekler
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Röportajı gerçekleştiren: Dr. Öğr. Üyesi Melis 
Yavuz

Atila Karaalp hem başarılı bir farmakolog hem 
de özellikle son dönemde tutkusu haline gelmiş 
olan kanun çaldığını biliyoruz. Öyle Sarhoş Olsam 
Ki, Özdemir Erdoğan’dan Bana Ellerini Ver kanun 
solosu eşliğinde başlayan keyifli röportajımızı siz 
okuyucular ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Birçok farklı enstrüman içerisinde neden 
kanunu seçtiniz?

Çocukluktan beri televizyonda çıkıveren klasik 
bir Türk eserlerinde hep ilgimi çekti kanun. Sonuçta 
TRT zamanının çocuklarıyız biz. Dışarıdan bakan 
birisi için ilginç bir enstrüman. Çalınması süsle-
meleri ile beraber hakkını vererek çalanların 
dinlemeye doyulmayan lezzeti beni de cezbetti 
elbette. 

Bir gün bir tatilde çok güzel bir butik otelde 
kalıyorduk, hiç unutmuyorum çünkü anlamlı bir 
zamandı benim için, eşimle yıldönümümüzdü. 
Bizim dışımızda otelde tesadüfen kalan başka bir 
aile vardı. Orada ilaç firmalarının toplantılarından 
tanıştığımızı fark ettik, kendisi şu anda sevdiğim 
bir arkadaşımdır. Tam da evlilik yıldönümümüzün 
olduğu akşam o arkadaşımın eşi zaten kanun 
çalıyordu ve o akşam bize de çaldı. Kanunu dinle-
yince çok etkilendim ve ben de çalmayı denemek 
istedim. Daha enstrümanı dizime koyar koymaz 
bana; hocam enstrüman size çok yakıştı dediler. 
Çünkü normalde kanun çalanlar, kanunun düz bir 
şekilde durabilmesi için takoz kullanırlar. Benim de 

boyum uzun olduğu için o takoza gerek kalmadı, 
femür zaten kanun için uygun bir pozisyondaydı. 
Çalmak için aldığım kanun belli bir ayarda bırakıl-
mıştı. O esnada deneye yanıla 10 dakikada ‘’Nasıl 
geçti habersiz’’in nakaratını çalmaya başladım ve 
onlara çok sevdiğim bu enstrümanı alıp götürmek 
istediğimi söyledim. Sonrasında 2008-2010 
yılları kanuna başladım, başlayacağımla geçti.  En 
son İsmek’in bir kursunu gördüm ve kanun için 
kaydoldum. Ve kendime bir kanun aldım. 12 yıldır 
çalmaya çalışıyorum ama esas son beş yıldır ciddi 
çalışıyorum, sen biliyorsun Kadıköy’de karşılaş-
mıştık kursa giderken. O dönem öncesinde yani 
2014 öncesinde Haydarpaşa kampüste iken bölük 
pörçük takip ettim. Tabi bunda etkenlerden biri de 
hem yaş hem de vakit ayıramamak oldu. 

Bundan sonra nihavend makamından Şu 
Güzeller Güzeli (İzmirlim) ve İzmir Marşı eşlik 
ederken bize ve İzmir Marşı’nın popüler olması 
acaba anlamını yitiriyor mu derken konumuz tekrar 
kanuna geldi ve Atila hoca kanunla ilgili bir bilgi-
lendirme yaptı.  Piyano ve kanunun nasıl esasında 
aynı olduğunu, basit göründüğünü, yine çalmak 
için iki el gerektiğini ancak ikisinde de çalan kişinin 
yorumunun çok önemli olduğunu ifade etti. Bir el 
ile melodi yaparken diğer el ile süsleme yapıldığını. 
Ardından her bir notaya denk gelen bir notaya 
gelen üç sesin olduğunu ve bunun yorumu oldukça 
etkilediğini görsel ve işitsel olarak gösterdi Atila 
hoca her zamanki öğreticiliği ile. Arpej, süslemeler 
ve tellere dokunmanın, müziksel zenginlik olarak 
ifade ettiği kanuna ait bazı özellikleri uygulamalı 
olarak  daha anlaşılabilir hale getirdi.

Bahsettiğiniz süslemeler açısından çalan 
kişinin enstrümana katkısı nasıl oluyor sizce?

Bir kişi aynı eseri farklı zamanlarda da farklı 
çalar. Bir de bu enstrümanda mandallar var. Şu 
çaldıklarım diyez ve bemol mesela. Türk Sanat 
Müziği’nden hicazda mesela diyez ile bemol 
arasında 6’şar mandal var. Bu mandalların her 
birinde natürel ile diyez arasında 6 farklı ses elde 
edilebiliyor bu sazda (O sırada hoca çalarak göster-
mektedir). Yani bu şekilde duyguyu verebiliyorsun

Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Bölümü
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o günkü ruh haline göre. Bazı kişiler bu konuda 
oldukça başarılı, zenginliği de buradan geliyor. 
Piyanoda mesela beyaz ile siyah arasında yarım 
ses var. Ancak kanunda oldukça fazla seçenek var 
bu sayede eserler çalım şekline göre bambaşka 
duyguları ifade edebiliyor. Ses zenginliği de çalan 
kişinin hakkını verebilmesini sağlıyor.

Kanunu bir kere bana da gösterip mantığını 
anlatmıştınız. Sizin genel yaklaşımınız da böyle,  
ne zaman sizinle bir konuda konuşsam hep işin 
mantığı ile anlattınız, hep detaylı ve derin bir 
anlamlandırma vardı. Müzik bir iletişim şekli 
derler ya, siz mesela müzikle bir mesaj vermek 
istiyor musunuz? Müzik size iletişim ya da 
düşünce anlamında neler kattı, onu nasıl bir araç 
olarak kullanıyorsunuz?

Okul zamanlarına ait neden iyi müzik öğren-
medim diye bir pişmanlığım var. O zamanlar 
hocalar derdi müzik matematik diye. Ancak 
anlamsız bulurdum ve matematik öğrenmenin 
anlamını da zaten o zamanlar çok sorgulamıştım. 
Ancak müzik de matematik de zekayla ilişkilen-
dirilebilen beyine ait yetenekleri arttıran şeyler. 
Müziğin matematikten üstün yanı ise; matema-
tiğin üzerine duyguları koyması, ve duygularla bu 
matematiği götürmesi. Evrensel olmasını sağlayan 
esasında 7  nota üzerine kurulan bir düzen. Örneğin; 
gelişigüzel çalınan notalar anlamsız olurken, (hoca 
bu sırada notları kanun üzerinde çalarak göster-
mektedir)  şu an çaldığım ise; 7-5-6-4-4-2-3-1 gibi 
bir sayı dizisini oluşturmakta. Böyle bir sırada ve 
dizide sununca bir melodiyi oluşturuyor.
Bir de buna başka başka enstrümanlar eklenince 
ortaya bambaşka bir lezzet oluyor özellikle orkestra 
içerisinde. Bir yandan da ritim var. Biliyorsun 
müzikte ölçüler var 4 4 lük 8 8 lik gibi. Melodiler 
bu ölçüler üzerine kuruluyor. Mesela 9 8 lik ölçüsü 
var. 7-8-9’da bir aksak ritim çıkıyor ve oyun havası 
çıkıyor ortaya. 
Gerçekten müzik matematiğin iyi bir ifade biçimi.  
Kafamdaki öğrenme biçimi de hep böyle daha 
çok analitik ve nedenini anlayarak sentezlediğim 
süreçler dolayısı ile sana da öyle anlatmış olabi-
lirim. 

Bir kişiyi iyi bir müzisyen, akademisyen ve bilim 
adamı yapan ortak noktalar var mı?

Bu çok zor bir soru oldu ya (gülüşmeler). 
Şüphesiz. Eski sovyetler doğu bloğu ülkelerde 
eğitim sistemi her öğrencinin ilköğretim seviye-
sinde bir müzik enstrümanı çalması zorunlu kılıyor. 
Elbette herkes müzisyen olmayacak ama o müzik 
bilgisi ve bir enstrümanı yönlendiriyor olmak bence 
insanların gelişimi üzerinde çok büyük bir etki 
oluşturuyor. Bence, müzikle uğraşan bir insanın 
üretkenliği daha farklı,  verebileceği şeyler daha 

farklı, biraz daha duygu tarafına yönelmiş olduğu 
için üretkenliğinin daha farklı olma potansiyeli var, 
yalın bilimsel yöntemlere göre. Örneğin; dinamiti 
de bulabilirsin bilim adamı olarak ancak işin içeri-
sinde ruh girdiğinde belki bilgelik kelimesi daha 
doğru olabilir, bilgelik girdiğinde bilim sadece belli 
bir topluluğu ya da insanı düşünmüyor bütün 
canlılığı bütün dünyayı bütün evreni düşünüyor. 
Müzikle uğraşan birinin duygusal yönünü gelişti-
receği için yapacağı üretici bilimin de daha bilgelikli 
olacağını düşünüyorum.

Dolayısıyla aslında bir bilim adamını toplumsal 
bir sorumluluğu var ve müzik gibi bazı besleyen 
kaynaklardan destek almalı mı sizce?

Tabi ki. Bu sadece müzik olmayabilir. Ama 
bir bilim adamının sorumluluğu için de bu da 
olmalı. Doğruluk, dürüstlük nasıl aranan erdem-
lerse, bilgelik de bilimle uğraşan birinde aranması 
gereken özelliklerden olmalı.  Yoksa dünyanın sonu 
getirecek bir buluşa da imza atabilir, bulmamak 
daha iyi olabilir. Buluşların iki çıktısı da olabilir. 
Silahlar ve atom bombası tasarlayanlar da fizik 
bilimi ile uğraşanlardı.

Peki sizce müzik bilgelik yolunu nasıl açıyor 
olabilir?

O yolun sonuna kadar gelsem zaten söylerdim 
(gülüşmeler).

Müzik anlamında ya da akademik anlamda 
ilham aldığınız biri oldu mu?

Şu anda ders aldığım hocam en büyük ilham 
kaynağım aslında. Kendisinden son 5 yıldır ders 
alıyorum. Kendisi de yüksek lisans düzeyinde bir 
fizikçi ama mesleği kanunilik onun üzerinden para 
kazanıyor. Onunla inanılmaz sohbetlerimiz var. 
Yani kuantumdan başlayıp nihavent makamından 
çıkabiliyoruz konuşurken. Deminki soruya kendisi 
çok güzel cevap verebilirdi aslında. Çok ilginç 
birisi, ünlü olmak çok yakınındayken asla o tarafa 
doğru yönelmeyi düşünmemiş. Tamamen duygu 
ve eğitim yönüyle ve bunu herkese aşılamak 
yönüyle ilerleyen bir insan. İnanılmaz mütevazi ve 
övülmekten utanan biri, tabi ki kanunu inanılmaz 
iyi çalıyor. Aynı zamanda benim akıl hocam, 
benden küçük olmasına rağmen. Mükemmel 
özelliklere sahip. Bazen üne şöhrete ulaşmak için 
yere eğilmek gerekebiliyor. Ancak o eğilmeyi tercih 
etmediği için dik duruyor bence. Herkesin ulaşabi-
leceği bir yerde ders veriyor ve o anlamda hocamı 
örnek alıyorum. Kendisi aynı zamanda hümanist 
bir insan. Konserlerinde Meksika’dan başlayıp, bir 
Arap türküsüne eşlik ederken buluyoruz kendimizi. 
Bizim şarkılarımız da var repertuvarının içinde ve 
hepsinde kendi yorumunu katıyor. Kendisi de yetiş-
tirdiği öğrencileri ile konserler veriyor.
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Esasında sizinle ortak özellikleri arasında 
eğitimci olması var. 

Ben de bu noktada hocamı düşünüyorum. 
Kendisi ile iki farklı eğitimci olarak güzel bir alışveri-
şimiz var. O benim sağlıkla ilgili konularda verdiğim 
cevaplardan hayranlık duyuyor ben de aynı şekilde 
müzik konusunda onu hocam olarak görüyorum. 
Birbirimize hocam olarak hitap ediyoruz.

Size ne zaman soru sormak istesem hiç 
meşgulüm sonra gel gibi bir tavrınız olmadı. Bazen 
ben öğrencilerimle konuşurken yoruluyorum diğer 
işler arasında,  o zamanlar sizin tavrınız aklıma 
geliyor ve toparlanmaya çalışıyorum. Eğitim 
sanki insanın kendisinden vazgeçtiği bir çaba gibi. 
Sizce de müzik gibi biraz daha toplumsal bir çaba 
mıdır sizce? Orada gördüğünüz kesişen noktalar 
var mı?

Eğitim-öğretim kendinden vazgeçiş değil ama 
elinden birilerini tutup senin olduğun yere hatta 
belki daha yukarılara çekme çabası bence. Bir 
ebeveynin çocuğunu yetiştirmesi de bir eğitim, bu 
herkese annelik babalık yapmak gibi bir his. Anne 
baba kadar kutsal bir his hocaların yaptığı özellikle 
canı gönülden verildiğinde ve zoraki olmadığında 
da aynı şekilde.

Sizin bahsettiğiniz öğretimin ötesindeki bu 
eğitim anlamında dikkat ettiğiniz prensipler var 
mıdır? Bunları aktarmaya çalışıyorum dediğiniz?

Demin bir parçayı herkes farklı yorum katar 
dedim ya, bu da öyle bir şey. Öğretme eylemi 
sırasında sen kendinden seçtiğin sözler, el kol 
hareketlerin, kullandığın malzeme çizdiğin bir 
şekil ile karşındakine bambaşka şeyler veriyorsun, 
sadece öğretmiyorsun değişiyorsun ve kendinden 
bir şeyler katıyorsun. Dolayısıyla demin sorunun 
içinde de ifade ettiğin gibi; ben ne zaman size 
sorsam farklı bir bir şekilde cevap veriyordunuz. 
Ben sana mesela bu yaklaşımın olması gerektiğini 
fark etmişsin. Ben sana farmakoloji anlatmıştım 
aslında. Bu duygular karşı tarafa nasıl geçirilir anlat-
mamıştım, bilinçli olarak bunu da sen farketmişsin 
satır aralarından. Aslında severek ve gönülden 
yapıldığı zaman karşı taraf da bunu öyle algılıyor.

Şunu da merak ediyorum son zamanlarda 
ürüne yönelik projeleriniz var onlarla ilgili koştu-
ruyorsunuz. Müzik ve kanun çalmanın bu anlamda 
ne katkısı oldu hayatınıza?

Kesinlikle A’dan Z’ye her alanda katkısı var. 
Üretkenliği arttırıyor, stresi azaltıyor, sağlığı olumlu 
yönde etkiliyor, insanı ılımlı yapıyor. Agresif-
liğini azaltıyor yani her türlü olumlu özelliği 
beraberinde görmek mümkün. Kendimde de 
gözlemliyorum. Elbette hiç kimse mükemmel 
değil  ancak mükemmele doğru giden yolda büyük 

katkıları var bence müziğin.
Sadece üretkenlik de değil, ben özellikle kendimi 

tanımak ve ben olmakla ilgili en çok katkıyı oradan 
aldığımı düşünüyorum. Tabi ki üretkenlik de 
etkileniyordur. Ancak üretkenliğin de ben olmamı 
sağladığından ötürü ortaya çıktığını, ben olmayı 
tercih etmenin, ben olmayı sevme ile alakası 
olduğunu düşünüyorum.

Hiç düşündünüz mü herşeyi bırakıp müzikle 
ilgilenmeyi?

Benim için bilim kafası ağırlıklı. Tamamen 
müzikle de uğraşsam mutlaka oradan da bilim 
çıkarırdım. O kafam biraz daha sorgulayıcı kafa. 
Ancak duygusal tarafı beslemesi ile orayı da 
yükselttiğini düşünüyorum

Bilimde motivasyon oldukça zor bu anlamda 
okuyucularımıza tavsiyeleriniz neler?

O motivasyon neden eksik biliyor musun? 
Atasözü ile ifadeleri zenginleştirmeyi seviyorum. 
Son birkaç yıldır da lügatıma kattığım bir atasözü 
var öyle anlatayım. ‘’Yalan söylenmez söyletilir’’. 
İnsanı öyle şartlara koyarsın ki yalan söylemek 
zorunda kalır. Bilim gerçekten merakla, motivas-
yonla ve birşeyi bilmek bulmak uğruna yapılan 
çabalarla yapıldığında anlamlı. Yoksa bitirmek için 
tez yapmak zorundasın,  doçent olmak için şu 
kadar yayın gerekir, atıf  bu kadar olacak gibi zoraki 
kalıplara sokulduğunda o motivasyon kayboluyor. 
Ben gerçekten şunu bulayım yerine; şu kadar 
makale yazayım doçentlik dosyamı hazırlayayım 
noktasına geliyorsun. Yani yalan söylenmiyor söyle-
tiliyor. O kalıplar olmasak yani bir insana 5 tane 
yayının olduğunda doçent olabilirsin yerine sen bak 
yoluna dense her şey daha farklı olabilir.  Belki bir 
iyi araştırma kabul edilmeli iken, 50 tane makale 
yazmak anlamlı olmamalı. Nicelikten ziyade nitelik 
önemli olmalı. Diğer yandan da tabi suistimale açık 
bir konu da bu. 

Ancak hepimiz bu kriterlere  mecbur bırakılı-
yoruz. Tabi ortaya koyulan kurallar da çelişkili bir 
yandan, SCI bu kadar yayının olsun derken yerli 
yayın da yapmalısın diyor. Böyle bir durumda ister 
istemez motivasyon kaçıyor ve dostlar alışve-
rişte görsün oluyor. Gerçekten merak ettiğin için 
araştırmıyorsun maalesef.

Peki böyle bir ortamda ne yapmalı?
Böyle bir ortamda okuyucular karar versin. 

Benim gönlümde o kadar arkadaşım vardır ki 
doçent olmamış ancak oldukça bilgi ve meraka 
sahipler. Mış gibi olmak yerine olmamayı tercih 
etmek de bir dik duruş. İsmini vermek isteme-
diğim çok medyatik olan ancak yakın bilimden bir 
arkadaşımızın yüzlerce yayını var. Ve teknik olarak 
esasında çok mümkün değil. Laboratuvarda
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çalıştığımız için tahmin edebiliyoruz.

Günümüzde bilimi nasıl görüyorsunuz?
Esasında günümüzde bir eksponansiyel artma 

mecbur özellikle Tıp Biliminde ancak bu gelişmeler 
de özellikle mühendislik bilimi sayesinde ilerliyor. 
Bize bunu mümkün kıldıkları için bizim alanımız da 
hızlı ilerliyor. Özellikle kendi alanımızda kimyasal 
ilaçlardan tek bir molekülde bile yüzbinlerce 
molekülden oluşan biyolojik ilaçlara kayma yoluna 
giriliyor. Tabi buna yatırım yapan ilaç endüstrisinin 
ana motivasyonunun para kazanmak olduğunu 
koyabilirz. Tabi ki ilaç endüstrisi ve desteği olmasa 
bu çalışmalar bu kadar hızla genellikle ilerlemiyor, o 
anlamda katkısı yadsınamaz. Örneğin son dönemde 
üzerinde çalıştığımız yan etki profili oldukça yüksek 
kimyasal kemoterapi ilaçlarına alternatif olabi-
lecek immuncheck pointte görevli programlı hücre 
ölümü ligandı (PDL-1) gibi moleküllerin keşfi olağa-
nüstü bir süreç. 

Müzik dışında başka hobileriniz ya da ilgilen-
diğiniz başka şeyler var mı?

Yine 10 yıldır yaptığım bu anlamda çok severek 
yaptığım, bir ilgi alanım daha var. Şarap ve likör 
yapıyorum. Bağdan üzümleri alıp işleme süreçleri 
dahil, en son şişelemeye kadar tüm aşamaları 
kendim yapıyorum. Giderek de bu konuda iyileş-
tiğimi düşünüyorum. Likör de yapıyorum. Bu 
yemek yapmak da olabilir. Ancak hobiler için de 
yarım yamalak bırakmaktansa biraz konsantre 
olmada fayda olduğunu düşünüyorum. Mesela 
birşeyleri tamir etmek de çok hoşuma gidiyor. O 
işlerle uğraşırken kendimden geçiyorum adeta 
bir meditasyon gibi dünyada benim için herşey 
duruyor benim için o anda. İnsan bence birşeylerle 
uğraşmalı.

Bu anlamda okuyucularımıza neler tavsiye 
edersiniz?

Hepimizin bir akademik bir de sosyal hayatı var. 
Bunun yanına bence bir tane kendisine ait sosyal 
kişisel bir şey koymalı, müzik olur, başka sanatsal 
hatta sportif bir şey olur. Önemli olan insanın kendi 
başına yapabileceği ve kendini iyi hissedeceği bir 
şey olmalı. Çünkü hepimiz iki tane şeyin arasına 
sıkışmış durumdayız. Bir meslek hayatı ki bizde 
bu bilim oluyor. Bir de sosyal hayatımız. Esasında 
tamamen kendimize ayırdığımız bir vakit yok. 
Hepimizin yapabileceği birkaç şey mutlaka vardır, 
herkesin 3. bir seçeneği olmalı kendi hayatında. Ben 
müziğe geç girdim keşke daha önce girseymişim, 
başladığımda profesördüm. Keşke asistanlığımda 
başlasaymışım. Müzik anlamında değil ama kendi 
gelişimim anlamında çok katkısı olacağından ötürü.

Son olarak da bir tane evcil hayvan olmalı 
insanın bence evde, sahiplendiği ve sevebileceği, 

sorumluluk duyduğu. Kesinlikle sağlığa ruha ve 
insana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Tarif 
edilemez pozitif bir his. Bence birliktelikler için de 
çok faydalı.
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“Klinik Toksikoloji Çevrimiçi Eğitim Serisi -1– 
Zehirlenmelere Genel Yaklaşım” kursumuzu 
başarı ile tamamlandı.

Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu (KTCG) olarak 
düzenli bir şekilde Klinik Toksikoloji Kursları düzen-
lemekteydik. COVID-19 Pandemisi tüm dünyada 
çevrimiçi eğitimlerin ve toplantıların sayısını bir 
zorunluluk olarak bariz şekilde arttırdı. Çalışma 
grubumuz da bu zorunluluğa uyum göstererek 
çevrimiçi eğitim serilerine başladı. Eğitim serimizin 
ilki olan “Zehirlenmelere Genel Yaklaşım” kursumuz 
26-27 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 

Çevrimiçi kursumu ilk olmasının yanında da 
kendi içinde bazı ilkleri de barındırmaktadır. Bunlar 
arasında belgelendirme, tematik bir kurs olması ve 
Türk Tabipler Birliği (TTB) kredilendirmesi sayıla-
bilir. 

Kurs katılımını belgelendirmede geçmiş yıllarda 
kursiyerlere katılım belgesi ve başarı belgesi verili-
yordu. Yenilik olarak eğitim serisi kapsamında 
düzenlediğimiz kurslardan en az %80’inde başarı 
belgesi alanlara sertifika verilmesi kararı veril-
miştir. Eğitim serimizin 1. turu tamamlandığı 
zaman hak eden katılımcılara belgeleri teslim 
edilecektir.

Yüz yüze yaptığımız kurslar 2 ya da 3 gün 
sürmekteydi. Bu süre zarfında klinik toksikolojinin 
önemli konularına değinmeye çalışıyorduk. Ancak 
çevrimiçi eğitim serimizin her bir modülünü ayrı 
bir temaya ayrılmasının daha eğitici olacağını 
düşündük. Bu amaçla serinin ilk adımını genel 
yaklaşım olarak belirledik. Sonraki adımlarda da 
dekontaminasyon, adli toksikoloji, mantarlar, 
zehirli gazlar gibi konuların yer alması düşünüldü.

Doç. Dr. Nil HOCAOĞLU AKSAY’ın çabala-
rıyla kursumuzun “TTB Sürekli Tıp Eğitimi (STE) 
/Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Akreditasyon - 
Kredilendirme Sistemi” kaydı gerçekleştirilmiştir. 
Bu sistemin amacı, ülkede yürütülen STE / SMG 
etkinliklerinin nitelik ve nicelik olarak gelişmesini, 
bu etkinliklerin uygun standartlarda yürütülmesini 
sağlamak, denetlemek, hekimlerin bu etkin-
liklere katılmasını özendirmek ve desteklemektir. 
Söz konusu kaydın eğitim kalitemizi arttıracağını 

düşünmekteyiz.

“Klinik Toksikoloji Çevrimiçi Eğitim Serisi -1– 
Zehirlenmelere Genel Yaklaşım” kursumuzu ise 
29 kursiyer ile başarı ile tamamladı. Alınan geribil-
dirimlere göre kursun katılımcılar tarafından 
yüksek oranda beğenilmiştir. Genel değerlen-
dirme puanımız 9.652/10.0 şeklidedir. Online 
olarak ilk defa bir kurs düzenlemenin heyecanının 
acaba teknik bir yetersizliğe neden olup olmadığını 
kursiyerlere sorduğumuzda bize 9.708/10.0 
puan ile cevap verdiler. Katılımcılar akademik 
içeriği de yeterli bularak geribildirim formunda 
%83.3 oranında “Bilgilerin bir kısmını biliyordum” 

seçeneğini işaretlediler. Kursiyerlerimize nasıl bir 
kurs istediklerini de sorduk. Bize öncelikle etkile-
şimli ve olguların tartışıldığı bir kurs istediklerini 
ilettiler. Bununla birlikte çevrimiçi ve yüz yüze kurs 
isteyenlerin oranı hemen hemen eşitti. Serbest 
geri bildirimlerde ise molaların daha fazla olması 
istendi. Bu talep bundan sonraki kurslarımızda 
dikkate alınacaktır.

Kurs duyurumuzu yaptığımız http://ktcg.
byethost18.com/ internet sitesinin varlığını 
koruyarak bundan sonraki kurslarda da kullanmayı 
planladık. Toksikolojiye ilgi duyan meslektaşları-
mızın bu siteyi takip etmeleri faydalı olacaktır.

Çalışma Grubu üyeleri (Prof. Dr. Zafer Gören 
(Başkan), Prof. Dr. Mine KADIOĞLU DUMAN 
(2. Başkan), Uzm. Dr. Ömer DEMİR (Sekreter), 
Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR (Üye), Doç. Dr. 
Nil HOCAOĞLU AKSAY (Üye ve Kurs Sekreteri)) 
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olarak saatlerce harcanan emeklerin sonunda 
kursun başarılmış olması, yeniliklerin el birliği 
ile uygulanabilmesi ve üstüne üstlük olumlu 
geribildirimlerin alınması bir taraftan tüm yorgun-
luğumuzu alırken diğer taraftan da eğitim serisinin 
tamamlanması ve yeni eğitimlerin oluşturulması 
konusunda hepimizi heyecanlandırmıştır.

KTCG olarak yeni eğitimlerde bir arda olmak 
dileğiyle herkesi selamlıyoruz.

 

Sürekli Tıp Eğitimi - Sürekli Mesleki Gelişim 
Akreditasyon Kredilendirme Yönergesi, Madde 
1.https://kredilendirme.ttb.dr.tr/yonerge.php 
(Erişim: 01.07.2022).
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