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Ulusların savaşlardan aldıkları acı dersler, dostça kaynaşıp bir ara
da yaşayabilmek için lüzumlu bazı müştereklere sahip olma fikrini do
ğurmuştur. Bu yolda yapılan çalışmaların en semerelilerinden biri de 
sağlık yönünde olmuştur. Dünya Sağlık Teşkilatının kurulması ve bir 
çok kollarda insancıl başarılara erişmesi takdir edilecek bir · ·olaydır. 
Bu teşkilatın verimli faaliyetlerinden biride, ilaçların kalite ve stan
dardlarının Uluslar arası bir esasa bağlanması yolundaki gayretleridir. 
Bu sahada ki çalışmalar, 1865 de Brunswıck de toplanan Uluslar Arası 
Eczacılık Kongresinde, bir Internasyonal farmakope hazırlanması fik
rinin ortaya atılması ile başlar O zanian dünyada belki 30 dan fazla 
farmakope mevcut idi. 

Bugün turizmin ilerlemesi - avrupada herkesin aynı ilacı her yerde 
aynı kalite ve standard da bulabilmesi ihtiyacını daha açık olarak mey
dana çıkarmıştır. Bu hal yalnız barış için değil savaşta bile dost ül
kelerin bir birine yardımını kolaylaştırması bakımından da öne.m taşı
maktadır. Milli hisler, politik durumlar, ve organizasyon gliçlükleri bu 
güzel fikrin - «İnternasyonal bir Farmakope hazırlama fikrinin» - uzun 
zaman kuvveden fiile çıkmasını önlemiştir. Buna rağmen hiç olmazsa çok 
toksik veya uyuşturucu karekterlerde olan bir kaç ilacın uluslar arası 
bir standarda bağlanmasına mecburiyet duyulmuş ve 1902 de Bruxelle 
de Belçika hükümetinin daveti üzerine toplanan sağlık kongresi heroik 
maddelerin . standardlaştırılmasına karar vermiştir. Seçilen komisyon 
1906 senesinde heroik maddelerin adları, etken madde oranları ve ha
zırlanmalarını gösteren bir kitap neşretmiştir. Bu standard eserin 
(Unıficatıon of the formulae of potent Drugs) o zaman Birleşik Ame
rika ve Türkiye dahil 18 Avrupa devleti resmen kabul etmiştir. Bu 
standardizasyon kitabındaki monografiler muhtelif milli farma:koelere 
(P.I. = Promulgatıon İnternatıonale) işaretile işaretlenerek geçirilmiş
tir. Sentez yolu ile yeni bir çok heroik maddelerin elde edilmeleri ve 
bunların kullanma yol ve şartlarının tesbiti için ise uluslar arası komite 
1925 de Bruxelle de tekrar toplanmıştır. Bu defa toplantıya 23 ü a,v-
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rupadan olmak üzere 34 devlet iştirak etmiştir . Bu anlaşma kitabında 
ise 41 monografi, standard damlalığın tarifi arsenobenzenlerin biolojik 
tayin metodları ve maksimal dozlar cetvelleride bulunmaktadır. Bu 
toplantı da uluslar arası bir farmakopenin hazırlanması ihtiyacı tekrar 
ve daha çok ist ekle ortaya çıkmış ve hazırlığa karar verilmiştir. İkinci 
dünya harbinin çıkması ile bu yolda yapılan gayretler durmuş, fakat 
harp, ilaçlarda standardlaşma ihtiyacın bir defa daha ortaya koymuş
tur. Bunun üzerine milletler cemiyeti Farınakope experlerinden müte
şekkil bir komite kurmuştur. Sonra, bu vazifeyi Dünya Sağlık Teşki

latı üzerine almıştır. 

194 7 yılında Dünya · Sağhk Teşkilatı - Eczacılık ve tedavi ilminin 
süratle gelişmesi karşısında yeniden bir experler komitesi kurarak ulus
lar arası farmakopenin hazırlığına başlamıştır. Bu komite halende Dün
ya Sağlık Teşkilatı sekretariyası içinde ayrı bir seksion olarak çalış

maktadır. 

Bu çalışmalar sonucu hazırlanmış olan ilk uluslar arası marmako
pe taslağı 1950 de Dünya Sağlık Teşkilatı asamblesine sunulmuş ve 
asamblenin onayından sonra 1951 de ilk cildi yayınlanmıştır. 1955 de 
ikinci cildi ve 1959 da da ilave kısmı «suplemanı» yayınlanmıştır. 

Uluslar arası farmakope Dünya Sağlık Teşkilatı anayasasının 23 
neti maddesine göre memleketlerin milli farmakope komisyonları kabul 
etmedikçe veya bir kısmını almadıkça memleketler için kanuni bir mec
buriyeti ifade etmemektedir. Esas gayesi; farmakope hazırlama yete
nekleri az olan memleketlere bir rehber ve bir kaynak olmaktadır. Nite
kim Türk farmakope kamisyonuda basılacak son milli farmakopeyi 
hazırlamaya başladığı zaman 1951-1959 basımlı uluslar arası marmako
peyi çalışmalarına esas olarak almıştır. 

İlk uluslar arası farmakope İngilizce, Fransızca, Almanca, İspan
yolca, Japonca ve Kore dillerinde yayınlanmıştır. 

Farmakopeler bugünkü t ababet ve hızla çoğalan kimyasal - sente
tik ilaçlar karşısında - tabir yerinde ise - manasını gaip etmek üzere
dir. Farmakope kelimesi lügat manası olarak - ilaç ve hazırlama (phar
makon ve poieo) kelimelerinden yapılmıştır. Eski farmakopelerde daha 
çok bu esasdan yürüyerek ilaçların eczanelerde ve hatta fabrikalarda 
nasıl hazırlanması lazım geldiğine dair formül ve metodlar gösterirler
di. Bu gün ise eczanelerin durumları ve endüstrideki faaliyetler ortada
dır. Reçeteye göre ilaç hazırlama - bu hususa en çok önem veren İs

kandinav memleketlerinde bile yüzde 10 a düşmüştür. Ayrıca aynı et
kiyi gösteren o kadar çok etken madde ve her madde içinde (ilaç ham 
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maddesi o kadar değişik sentez ve analiz usulleri mevcutturki f armako
pelerde bu konuları öğretip anlatmak dururken çok az kullanılan gale· 
nik formüllere yer verilemiyeceği açıktır. İşte farmakopeler bugün da
ha çok ana ilaç maddelerinin karekter ve standardizasyonunu ve kont· 
rol usullerini veren birer standardizasyon kitabı veya birer şartname 
olmak durumuna dönüşmüş bulunmaktadır. Reçetelere geçen ve ecza
nelerde yapılması lazım veya mutad olan preparatların vasıf ve hazırlan· 
ma metodları ise milli formüllerlere bıkarılmıştır. Nitekim 1967 de ye· 
niden hazırlanıp basılan II nci Internasyonal farmakopede adını «Spe· 
cification For the Quality Control of Pharmaceutical Preparations» ola· 
rak değiştirmiş ve ancak bunun yine II nci Internasyonal farmakope 
olduğunuda beyan etmiştir. Gerek Internasyonal Farmakopepe» nin 
ve gere'k milli f armakopelerin daha çok spesifikation ve kalite 
kontrolüne ehemmiyet vermelerinin diğer bir sebebide «Kontrol usul· 
terinde ki ilerlemeler sayesinde» eskiden bilinmeyen veya tahmin edil
meyen yan maddelerin, ana maddeler içinde teşhis edilebilmesidir. Ay
rıca eskiden bilinen ilaçların dahi yeni ve daha kolay ve ucuz sentez 
usulleri bulunmuştur. Her yeni usulle elde edilen etken maddenin içer
sinde değişik sentez usulerine göre değişik yan maddeler bulunmakta· 
dır. Bu durum karşısında farmakopeler «Sokratın - Primium Nil Noce
re - düsturuna uyarak yan maddelerin zar.arlı olabilecek etkilerinden in
sanları korumak için hem ve süratle bunların kontrol ve tanınmalarını 
ve hatta - sınırlarını vermeye, bulmaya - öğretmeye çalışmak mecbu
riyetini duymuşlardır. Etken maddelerin süratle çoğalması böylece far
makopeleri daha çok bir spesifikasyon emirleri koleksiyonu . haline ge
tirmiştir. Farmakope1erin dün ne kadar zorla hazırlandığı malumdur. 
Bu gün ise dünyada - yaklaşık olarak Birleşik Amerika, İngiltere, 

Skandinav memleketleri, Japonya gibi bir kaç memleket hariç diğer 
memleketler hususi farmakope hazırlama yeteneklerini gaip etmiş hal
dedirler. İşte bunun içindirki avrupa memleketleri bilhassa Ortak Pazar 
Memleketleri ve İngiltere, Internasyonal farmakopenin genel bir görüş
le aldığı esaslara kesinliğe kavuşturup otoritatif bir hale sokmak ve 
lüzumlu kısa fasılalarla yenilemek gayesi ile bir «Avrupa Farmakope
si» hazırlamaya başlamışlardır. Çok yakında birinci bölümü çıkacak 
olan bu farmakope anlaşmaya iştirak etmiş memleketlerde eski resmi 
farmakopelerin yerini alacaktır. 1968 de yayınlanmış olan İngiliz far
makopesi (B.P.) bildiri kısmında; «Avrupa Farmakopesi çıktıktan son
ra B.P. de mevcut ve Avrupa Farmakopesine de geçmiş monografiler· 
den, Avrupa Farmakopesinde yazılı olan'ı resmi sayılacak, B.P. de ya
zılı olan geçerli sayılmayacaktır» diye direktif vermektedir. 

Bu durum karşısında memleketimiz yönünden düşünülecek husus
lar neler olabilir: Kanımca; iki fikir ileri sürülebilir: 
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A - Hazırlanmış ve basılması ile hazırlanması arasında 10 seneye yakın zaman aşımı bulunan farmakope - müsveddelerinde ; II nci Internasyonal farmakopeye göre tashihler ve ilaveler yapmak ve bugünkü ilerlemelere yaklaştırmak. 

B - Hazırlanan müsveddeler; basılıncaya kadar geçecek zamandaki ilerlemeleride kapsayamayacağından ve II nci Internasyonal Farmakope dahi ileride ihtiyaçlara zamanında cevap verememek durumunda olduğundan, üzerinde çalışılmış olan farmakope müsveddelerini ya terk etmek veya biraz daha bekleyip Avrupa Farmakopesini tam tercüme ederek kabul etmek. 

Birinci fikir Farmakope komisyonunda görüşülmüş ise de, müsveddeleri Bakanlığa teslim edilmiş olan farmakopenin basılmasını geciktireceği düşüncesi hakim olmuştur. 

İkinci fikir, Ortak Pazara girme çabalarımız dolayısı ile bana daha makul görünmektedir. 

Gerçi basılacak farmakopemiz memlekete eskisine nazaran bir çok yenilikler get irecektir. Ancak bugünkü şartlarda, kalite kontrolüne sanayiin ihtiyacına ve gümrüklere de yeterli cevap veremeyecektir. Esasen farmakopeler bugün eczaneler ve hekimler tarafından pratik bakımdan çok az ihtiyaç duyulan düsturlar haline gelmiştir. Farmakopeler yukarıdada arz ettiğimiz gibi bir standardlar ve analiz kitabı haline dönüşmüştür. Böylece daha çok kalite kontrolu ile alakalı müesseselerin, endüstrinin, ilim adamlarının, eğitim ve idarecilerin yararlanabildiği bir resmi kitap haline gelmiş bulunmaktadır. Bu durum bütün dünyada da aynıdır. Mesela az gelişmiş ve hatta gelişmiş memleketlerin istifade ettiği İngiliz Farmakopesi (B.P.) nin 1948 basımlısından 42.000, 1953 basımlısından 38.000, 1958 basımlısından 35.000 ve 1963 basımlısından takriben 12.000 adet istek olmuştur. 
Buda gösteriyorki eczaneler artık farmakopelere eskisine nazaran azalan bir oranda ihtiyaç göstermektedirler. Eczanelerin en büyük ihtiyaçlarını resmi veya yarı resmi formüler ler karşılamaya yetmektedir. Esasen yukarıda açıklandığı gibi eczanedeki eczacı bu gün imalatdan çok ilaç informasyon - ve uyarma vazifelerini yüklenmek mecburiyeti karşısındadır. 

İptidai - etken maddelerin çoğunu avrupa memleketlerinden satın almaktayız. Preparat formülleride çok kere bu piyasaya uydurulmaya çalışılmaktadır. Avrupa Ekonomik Birliğine de üye olacağ·ımıza göre bir gün esasen Avrupa Farmakopesini kabullenmeye mecbur olacağız. Bu sebeplerden dolayı bu fikri şimdiden kabullenmek en olumlu yol olacak-
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tır. Bunun bilhassa memleketimize girecek ilkel maddelerin kalitesi ba
kımından ne kadar mühim olduğunu söylemeye hacet yoktur. 

Avrupa farmakopesini benimsemek Farmakopenin memleketimizde 
devamlı yenilenmek imkarunıda artıracaktır. 

Kanaatimce basılmaya verilecek veya verilen farmakopeye ilerde 
suplemanlar yapmak yerine - Avrupa Farmakopesi çıkar çıkmak ve de
vamlı olarak Farmakope komisyonumuzda ele alınıp mevcudun yerine 
ikamesi cihetine gidilmelidir. 

Hiç bir farmakope o günün ihtiyaçlarına tamamen ve hemen ce
vap veremez; bunun içindirki ileri memleketler her beş senede tam ola
rak yeni farmakope yayınla:makta bu arada da ilaveler neşretmekte
dirler. Ayrıca her memleket yalnız kendi farmakopesine de bağlı kal
mamakta diğer memleketlerin farmakopelerindende istifade etmekte
dir. Bir Avrupa memleketi olarak bu kıtadaki çalışmaları yakından ve 
beraberce takip etmemiz hem sağlık ve hemde ekonomik bakımından 
bizim için çok faydalı bir mecburiyettir. Ancak mesleki ve ilmi teşekkül
lerinde bir milli fomüler hazırlamaları şarttır. Ayrıca; bir milli formü
ler farmakopemizin esası ne olursa olsun, her zaman için faydalı ve 
pratik bakımdan büyük bir ihtiyaçtır. Nitekim Avrupa Farmakopesi
ni kabul eden gelişmiş memleketler şimdiden mevcut milli ve mesleki 
formülerlerini kendi şartları ve ihtiyaçlarına göre genişletme çabası 
içindedirler. 
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