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Dr. NAD›R PAKSOFLA 
K›TAPLARI, GEZG›NL›K 
VE MESLE–› ÜZER›NE 

SÖYLEfi› 
Umut B. Turan 

Dr. Nadir Paksoy, meslei.olan 
hekimlik ile en büyük tutkusu 
olan gezginlii "Birle˛mi˛ Mil-
letler Kalkınma Programı"nda 
görev alarak birarada yürütme 
˛ansına ula˛mı˛. Afrika'dan 
Hindistan'a, Kanada'dan Nor-
veç'e, Pasifie kadar birçok 
farklı corafyada mesleini uy-
gulayan Paksoy gezdii yerleri 
gözlemleyerek kaleme almı˛. 
"Bir Demet Pasifik" adlı kitabt 
›stanbul Üniversitesi Antropo-
loji Bölümü örencilerine yar-

dımcı ders kitabı olarak tavsiye 
edilebilecek kadar ciddi bir ça-
lı˛ma olarak deerlendirilmi˛. 
Sayın Paksoy'la meslei ve gez-
ginlik üzerine bir söyle˛i gerçek-
le˛tirdik... 

Gezmek sizin için bir tutku, bir ya-
˛am biçimi kendi deyiminizle. Mesle-
inizle bu tutkunuzu nasıl bir arada 
yürütebiliyorsunuz? 

Doru, gezmek benim için bir tutku ve ya-
˛am biçimi. Gezginlikle mesleimi bada˛-
tırıp, dei˛ik, uzak, tuhaf corafyalarda 
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hekimlik yaptım. Gezgin-hekimlik serüve-
nim 20-25 yıllık sürece yayılan bir olgu. 
Pasifik Okyanusu'ndaki adalarda. Avust-
ralya'da, Hindistan'da, Norveç'te ve Afri-
ka'da (Zimbabwe) mesleki amaçlarla bu-
lundum. Pasifik Okyanusu'ndaki ilk görev 
yerim Vanuatu adalarında BM adına "yer-
li halka birinci basamak salık hizmetleri 
götürme" projesini yönettim. Her ˛ey ger-
çeküstü bir film gibiydi. Pasifik'te ikinci 
görev yerim Samoa adasında yine BM adı-
na patoloji uzmanı olarak çalı˛tım (toplam 
4 yıl). 

Avustralya'da Sidney'de "Pasifik toplum-
larında kanser insidansı" konulu ara˛tır-
maya katıldım (3 ay). 
Hindistan'da Lepra Hastanesi'nde lepra 
patolojisi üzerine incelemelerde bulun-
dum (6 ay). 

Norveç'te sitopatoloji yandal ihtisası yap-
tım (1 yıl). 
Zimbabwe'de üniversitenin davetlisi ola-
rak tıp fakültesinde patoloji bölümünde 
"konuk profesör" olarak bulundum (9 ay). 
Ba˛ıbo˛ gezgin gibi dola˛tıım yerler olsa 
da. görüldüü gibi gezilerim uzun, kalıcı 
ve birikim salayan mesleki amaçlı gezi-
lerdir. Ancak son üç yıldır, muayenehane 
hekimlii (›zmit / Kocaeli) yaptıım için, 
"˛imdilik" balanıp kaldım. Ama ruhum-
daki ate˛ sönmedi. 

Gittiiniz yerlerdeki toplumları bir-
çok yönden inceleyip, yazıyorsunuz. 
›çine girdiiniz toplumları daha çok 
hangi gözle inceliyorsunuz? Bir he-
kim olarak mı, bir antropolog gibi 
mi, yoksa bir gezgin olarak mı? 
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Gezerken gözlemlerimde hekimliin ve 
patologluun getirdii "izlenimci-sorgula-
yıcı" bakı˛ açısı doal olarak belirleyici 
oluyor. Antropoloji eitimi almadım ama 
hekimliin insan yönü. dünya kültürüne 
olan ilgi ve bilgi birikimiyle birle˛ince ant-
ropolojik gözlemlere de ula˛abiliyorsu-
nuz. Örnein; Pasifik'teki yıllarımı konu 
alan ilk kitabım "Bir Demet Pasifik" in t.Ü 
Antropoloji bölümünde yardımcı ders ki-
tabı olarak tavsiye edildiini örenmem 
beni ayrıca mutlu etmi˛tir. 

Afrika, Hindistan gibi yerlerde tıp 
bilgisi ne düzeyde? 

Hindistan bir gezegen. Tıbbın çok iyi ol-
duu merkezler ve batı eitimi almı˛ do-
nanımlı hekimler var. Öte yandan da so-

kaklarda di˛ tedavisi yapıldıı, insanların 
bula˛ıcı hastalıktan kırıldıı, ˛arlatan he-
kimlerin kol gezdii bir çarpıcı dünya. Af-
rika'da bazı ba˛kentlerde ›ngilizlerden mi-
ras merkezler var. Onun dı˛ında, salıın 
topluma daılımı ve kırsal alanlarda sa-
lık hizmetleri yetersiz ve kalitesi dü˛ük. 

Sız bir hekim olarak gezdiiniz yer-
lerde yerel tedavi yöntemlerine tanık 
oldunuz mu? Bunların içerisinde sizi 
etkileyen bir ya da birkaç örnekle 
kar˛ıla˛tınız mı? 

Bu konuda fazla deneyimim, gözlemim 
yok. Yerel tedavi, büyücü hekimlik özel-
likle Afrika'da yaygın. Büyücü hekimler 
yaptıklarını beyazlara pek göstermiyorlar. 
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Gerek Pasifik'te, gerekse Afrika'da halkın 
geleneksel hastalık teması; kötü ruhlar ve 
büyü kaynaklı. Dü˛manları kendilerine 
büyü yapmı˛ olabilir ya da hasta bir töre-
yi bozduu için ruhlar kendisini cezalan-
dırmı˛ olabilir inancı hakim. Ancak orga-
nik hastalıklarda çada˛ tıptan üstün bir 
yöntemleri olduunu sanmıyorum. Bitki 
kökenli ilaçlan var. onları ara˛tırmak 
apayrı bir konu. Batılı ilaç firmaları bunu 
yıllardır inceliyorlar zaten. 

Gezilerinizde hekimlik gibi her co-
rafyada uygulanabilir evrensel bir 
meslee sahip olmanın yararını gör-
dünüz mü? 

Mesleki gezilerimi hekim olarak yaptım. 
Ancak içinde bu tür bir dürtüyü duyan 
her meslek sahibi mesleini farklı coraf-
yalarda uygulama ˛ansı bulabilir. Hekimli-
in bu konuda özel bir avantajı yok. Örne-
in benim Pasifik yolculuuna çıkmama 
vesile olan "BM Kalkınma Programı Gö-
nüllüleri" artık hekim almıyor. fiimdi göz-
de meslekler bilgisayarcılar, ileti˛imciler, 
A›DS'le mücadele uzmanları vb... 

Batılı toplumlar için Afrika, Hindis-
tan gibi yerler korkutucudur. ›nsan-
lar oraları merak etse de salgın has-
talıklar, temizlik sorunu, yemek so-
runu gibi problemlerden korktukları 
için bu gibi yerlere gitmiyorlar. Bu 
korkular ne kadar yerinde sizce? 

Hindistan sırt çantalı gezginler için bir 
derya. Ucuz oteller, lokantalar, ucuz ula-
˛ım. fiehirlerarası yolculuklar kalabalık ve 
sıkıntılı; trenler dolu vb. Ama bunlar serü-
venin tadı. Sadece yemee dikkat etmek 

Nadir Paksoy Kimdir? 
• 1952 Çatalca - ›stanbul doumluyum. 
• 1970 - 76 ›Ü Cerrahpa˛a Tıp Fakülte-
si'nde okudum. 1973-83 arasında ›stan-
bul (Çapa) Tıp Fakültesi'nde Patoloji ih-
tisası yaptım. 1983-88 Birle˛mi˛ Millet-
ler Kalkınma Programı (UNDP) çerçeve-
sinde görev alarak Pasifik Okyanu-
su'ndaki Vanuatu, Samoa ve Mikronez-
ya devletlerinde çalı˛tım. Bu çerçevede 
Uluslararası Kanser Birlii'nin (UICC) 
bursuyla Sydney Üniversitesi'nde "Pasi-
fik Toplumlarında Kanser ›nsidansını 
Saptama" projesinde görev aldım. 
• Hindistan'da Madras Üniversetesi'de 
6 ay süreyle "Fepra Patolojisi" konu-
sunda çalı˛malarda bulundum. 
• 1989-96 arasında Antalya Akdeniz 
Üniversitesi öretim üyelei yaptım. 
(Doçent) 
• 1992-93 arasında Norveç Bilim Teknik 
Ara˛tırma Birimi (NAVF) bursiyeri ola-
rak Oslo Norveç Kanser Hastanesi'nde 
(Radium Hospital) sitopatoloji yandal 
uzmanlık eitimi aldım ve dönü˛te 
Salık Bakanlıı'nda sınava girip resmi 
yandal uzmanlık belgesine sahip oldum. 
• 1996'da Kocaeli Üniversitesinde 
"profesör" ve Patoloji Anabilim Dalı 
Ba˛kanı olarak göreve ba˛ladım ve 9 ay 
süre ile Afrika Zimbabwe Üniversite-
sinde sitopatoloji konusunda danı˛-
manlık yaptım. 
• 15 Haziran 2000'den bu yana ›zmit'te 
Sito- Patoloji Tanı Merkezi'nde serbest 
hekimlik yapmaktayım. 
• 45 tane, ululararası indekslerde yer 
alan meslek yayınım var. 
• Paramedikal olarak 'gezi-anı-belge' 
içerikli 5 tane basılmı˛ kitabım bulun-
maktadır. 
Evliyim ve bir çocuum var. 
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gerek. Onun çaresi pilav, pide, çay vb... Afrika 
rahat, keyifli ancak tatil gezmeleri için uygun 
deil. Ya organize turlarla, safariye vb. gidilecek 
ya da serüvenci olacaksınız. 

Farklı corafyaları, farklı kültürleri tanı-
mak bir hekim ve bir insan olarak size ne-
ler kattı? 

Ku˛kusuz kendimi manen "zengin", corafi ve 
kültürel açılardan da dünyayı avuçlarımın için-
de hissediyorum. Dünya artık bana yabancı de-

Bu kadar yeri gördükten sonra, bir ba˛ka 
ya˛am ˛ansınız daha olsaydı bu ˛ansını-
zı nerede kullanmak isterdiniz? Nerede 
domak, nerede -bir gezgin olarak deil-
ya˛amak isterdiniz? 

Güzel bir soru. Kį i doduu yeri seçemiyor. 
Örnein benim įmdi 15 ya˛ında olan olum 
ki adı Gezgin; Pasifik'te Samoa'da dodu. 
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Ancak Anadolu gelenekleri ile büyümü˛, ba-
ri kültürünü Türklükle harmanlamı˛ ve 
farklı corafyalardan birikimi olan bugünkü 
birey halimden memnunum. Salt millet özel-
likleri açısından bireyi olmak için gıpta ede-
ceim hiçbir ulus yok. Bugünkü halime bak-
tıımda Alman gibi Alman, Amerikalı gibi 
Amerikalı olmak istemem. Ancak ülkenin 
corafyası, dinginlii, huzuru, çevre kültü-
rü, insan kalitesi gibi unsurlar benim için 
toplumun kalitesini belirleyici oluyor. Bu 
açıdan bakıldıında bu ya˛ta (50) Yeni Ze-
landa'da ya da Kanada'da mesleimi uygula-
yarak ya˛amayı arzu ederdim. Ya˛am kalite-
si açısından Norveç güzel bir ülke ama ›s-
kandinav toplum mantalitesi bize biraz ters. 
Yabancı bir ülkede mutlu ya˛amanın en 
önemli öesi temel ulus kimliinizi koruya-
rak dil, kültür, eitim, davranı˛ açısından o 
toplumla bütünle˛ebilmek. Ayrık otu gibi 
kalacaksanız Türkiye'den dı˛arı çıkmayın 
derim! 
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betaserc 
betahistin 

Betaserc® Tablet 8 mg 

Betahistin dihidroklorür 
Meniere hastalıı ve vertigo tedavisinde 

ÜRÜN B›LG›S›: 
FORMÜLÜ: Her tablet 8 mg betahistin dihidroklorür içerir. FARMAKOLOJ›K ÖZELL›KLER:  Betahistin, oral yoldan etkili sentetik bir histamin 
analogudur. Aız yoluyla uygulanan betahistin, gastro-intestinal kanaldan tümüyle emilir. Emilen betahistin plazmada iki metabolite dönü˛ür. 
Bu metabolitlerinin en yüksek plazma younluklarına 3-5 saatte ula˛ır. Uygulanan betahistin, metabolitler ˛eklinde 3 günde idrarla tama 
yakın atılır. Betaserc, iç kulaktaki prekapiler sfinkterler üzerinde gev˛etici bir etki olu˛turarak labirentteki stria vascularis'in kan akımını 
arttırır. Akut, subakut ve kronik etkilerinin deneysel hayvan çalı˛malarıyla youn olarak ara˛tırılması, Betaserc'in dü˛ük toksisite ve güvenirliini 
göstermi˛tir. Sıçanlarda teratojen bir etkiye raslanmamı˛tır. Betaserc'in klinik etkinlii, kontrollü çalı˛malarla ayrıntılı olarak ara˛tırılmı˛tır. 
Vertigo nöbetlerinin sıklık ve ˛iddetini azalttıı, kulak çınlamasını olumlu olarak etkiledii ve i˛itme kaybının ilerlemesini durdurduu, hatta 
tedaviye erken dönemde ba˛landıında geriye döndürdüü gösterilmi˛tir. Genellikle uzun süreli tedavilerde, Betaserc'e hasta toleransı çok 
iyidir. END›KASY ONLARI:  Meniere hastalıı, Meniere benzeri sendromlar: fiiddetli vertigo nöbetleri, kulak çınlaması, ilerleyici i˛itme kaybı, 
bulantı, kusma. KONTREND›KASYONLARI:  Betaserc, feokromositoma hastalıı olanlarda kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER:  Bron˛ astması 
olan hastaların tedavisinde dikkat gerekir. Aralarında bir ili˛ki gösterilmemi˛ olmasına ramen, daha önceden -™^__ 
peptik ülser geçirmi˛ hastaların Betaserc ile tedavisinde dikkatli olunmalıdır. Gebelerde kullanımla ›lgili uyarılar: 
Henüz yeterli veri olmadıından, gebelerde kullanımı önerilmez. ›LAÇ ETK›LEfi›MLER›:  Teorik olarak Betaserc ›le aoı*n« 
antihistaminikler arasında bir antagonizma beklenirse de, böyle bir etkile˛im bildirilmemi˛tir. Y AN ETK›LER: 
Betaserc tedavisi sırasında nadiren dispepsı dahil gastro-intestinal sisteme ıl˛kin yakınmalar, ba˛arısı, ciltte 
döküntüler ve ka˛ıntı bildirilmi˛tir. BEKLENMEYEN B›R ETK› GÖRÜLDÜ–ÜNDE DOKTORA BAfiVURULMALIDIR. 
KULLANIM fiEKL›  VE DOZU: Günde 3 defa 1-2 tablet tercihen yemeklerle birlikte alınmalıdır. ›yile˛me genellikle 
ilk birkaç günde görülür. Bazen iyile˛menin ba˛laması çok yava˛ olur ve ancak birkaç haftalık tedaviden sonra 
belirginle˛ir. Her iki durumda da, optimal sonuçlar ancak birkaç aylık tedaviden sonra elde edildiinden, tedaviye 
günlük 24-48 mg'lık dozlarla devam edilmesi önerilir. Yeterli bilgi olmadıından çocuklarda kullanılmamalıdır. 

DOZ AfiIMI DURUMUNDA TEDAV›:  Betaserc'e özel bir antidot olmadıından, doz a ı̨mı durumunda mide yıkanması 
ve semptomatik tedavi önerilir. SAKLAMA KOfiULLARI:  30 C altındaki oda sıcaklıında nemden korunarak 
saklanmalıdır. Doktora danı˛madan kullanılmamalıdır. Çocukların ula˛amayacakları yerlerde ve ambalajında 
saklanmalıdır. T›CAR›  TAKD›M fiEKL›  VE AMBALAJ MUHTEVASI:  Her tablette 8mg betahistin dihidroklorür bulunan 
30 tabletlik ambalajlarda. RUHSAT SAH›B›: Solvay ›laç ve Ecza Tic. Ltd. fiti., Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 22 
Küçükya I ı/Ma ›t epe/›stanbul, www.solvaypharmaceuticals.com. ÜRET›M YER›:  Eczacıba ı̨ ›laç Sanayi ve Tic. A.fi. 
(27.11.2002 tarihi itibariyle Betaserc 8 mg 30 tablet %18'li PSF 10.436.000 TL.).Reçete ile satılır 
®: Tescil edilmi˛ marka. Daha fazla bilgi için kurulu˛umuza ba˛vurunuz. 

˛ SOLVAY 
PHARMACEUTICALS 

http://www.solvaypharmaceuticals.com


Cabral 
Feniramidol HCl 

Formülü: Bir drajede; Etken Madde: 400 ma Feniramidol HCl 
Tanrazine, litandıoksit. toz ̨ eker Bir ampulde; Etken Madde: 300 mg Feniramidol HCl. 
Yardıma Madde: 2.73 mg Sodvvm Hidroksil, 3 0 ml q.s Distile tu. Farmakolojik 
Özellikleri: Cabral, beyin ve meduıla lanalıae polisinaptik refleksleri bloke etmek suretiyle, 
an-kmıtma zincirini yıkar. Bu suretle adale gerginliklerini giderir, adale arılarında kuvvetli 
analjezik etki yapar Monosinaptik refleksleri etkilemez Mr/orelakian ve analjezik olarak 
Cabral, çizgili adak ve hareket sisteminin dier yapılarında akut vu kronik arıların tedavisinde 
•ndilcedîr End›ka iyonları: Bel arıları, lumbago, siyatik, disk rahatsdıkkvı ve mediko-
mekanik veya riroprotih. mesela su altı masajları gibi diner tedavileri destekleyici olarak 
kullanılır Adaleler deki gerginlikleri giderir, arıyı geçi™ ve kramp haTindeki iskelet adolesın in 
fonksiyonunu salar Kemirendikasyonları: Freporatın bile įminde bulunan herhangi bir 
maddeye karsı asın hassasiyeti olan kį ilerde kullan il momalı dır Uyanlar/Önlemler 
Cabral draje; Antıkoagülanlarla birlikte alındıında kanama, oral onridiyabetıkleıle 
karbonhidrat metabolizmasında deį iklik, antikormi Esi Herle göz titremesi, görme bozuklukları, 
koordine olmayon hareketler ortaya tıkarsa, Cabral'in kesilmesi ve doktora gidilmesi tavsiye 
olunur ›laçlarda boyar madde olarak kullanılan Tartıazıne limitlerin altında olduu halde 
hassasiyet reaksiyonu gösterme potansiyeli bulunduundan dikkatle kullanılması tavsiye edilir 
Cabral ampul; Adale zerklerinde iyi tahammül edilir Nadir olarak zerkten sonra boy 
dönmesi, sersemlik olabilir Bu sebeple zerklerden sonra 1II I saat istirahat tavsiye edilir. 
Bą ka tedbire gerek yoktur Yan Etkiler/Ad veri Etkiler: Cabral draje; Bazı hassas 
hastalarda midede dolgunluk veya bulantı; dilde yanma duygusu veya deri eksentemi yapabilir 
Fakat çabuk geçicidir, uyų ukluk, kasıntı ve den döküntüleri görülebilir Eer hipersensmte 
veya deri döküntüleri olusuna ilaç verilmesi durdurulur Cabral ampul, Nadiren alleuık 
reaksiyonlar görülür BEKLENMEYEN B›R ETK› GÖRÜLDÜ–ÜNDE DOKTORUNUZA 
BAfiVURUNUZ iloç Etkile˛imleri ve Dier Etkile˛imler: Kumarın denvelerı 
(antikoogülanlar). tolbutamid, oral anhdiabetik ve dtfonilhidanbin ile tedavi gören hastalarda, 
bu ilaçların etkilerini artıracaından dikkatle kullanılmalıdır Kullanma fiekli ve Dozu: 
Cabral draje; Günde 3 kere 1-2 draıe. yemeklerden sonra çinenmeden yutulur Cabral 
ampul; Günde 1 ampul glutea içine derin zerk edilir ›laçları çocukların ula˛amayacakları 
yerlerde ve ambalajında saklayınız. Doktora darıltmadan kullanmayınız Doz Afimi ve 
Tedavisi; Cabral draje; Günlük doz, 3200 mg'o kadar iyi talere edilmektedir Ancak 
ilaca balı herhangi bir semptom görülür ise doktora danı̨ ılmalıdır Saklama Ko˛ullan: 
25 C nın altındaki odo sıcaklıında saklanmalıdır Cabral ampul; Ampuller Fazla soukta 
kalırsa içinde kristallę me olabilir Ampuller, oda ısısında veyo ısıtılınca kristaller kaybolur ve 
kullanım bakımından hiçbir sakıncası yoktur Ticari Takdim fiekli ve Ambalaj ›çerii: 
Cabral draje; 24 drajelik blister h l B K D V dahil P.S.F 6 985 ICO TL (Kasım 
2002) Cobral ampul; 3 mülk 3 ampullük ambalajlarda =U 8 K D V . dahıi P.S.F. 
3 120 100 TL (Kasım 2002) ›mal Yeri; Cabral ampul; Yeni ›loç ve Hammaddeleri 
Son. m I k Afi. Esenyurt ›STANBUL Cabral draje; Mefar ilaç San AS Kartal-›STANBUL 
Ruhsat Tarihi ve No: Cabral draje; ›T I I 1970 - 106/12. Cabral ampul; 
1111 1970- 106/14 Ruhsat Sahibh Dr. F.Frik ›loç San. ve Tie. Ud. fiti. ›STANBUL 
Reçete ›le satılır. 

Bel arıları 

Lumbago 

Siyatik 

Disk rahatsızlıkları 

Adale kramp ve arıları 

Romatizmal kas arıları 


