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Mantar Enfeksiyonları 

• Mantarlar genellikle vücutta cilt 
yüzeylerinin buluştuğu nemli bölgelere 
yerleşirler: ayak parmaklarının arası, 
genital bölge ve meme altlarında. Genel 
mantar cilt enfeksiyonlarına, Candida 
veya Malassezia furfur gibi mayalar veya 
Epidermophyton, Microsporum ve 
Trichophyton gibi dermatofitler neden 
olur.   
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Mantar Enfeksiyonları 

•  Böylesi birçok mantar sadece 
epidermisin en üst tabakasında (stratum 
corneum) yaşar ve daha derinlere 
inmezler. Obez insanların bu 
enfeksiyonlara yakalanma ihtimali daha 
yüksek çünkü çok fazla cilt kıvrımları 
vardır, özellikle cilt kıvrımındaki cilt tahriş 
olursa ve çatlarsa (intertrigo). Ayrıca 
diyabet hastaları da mantar 
enfeksiyonlarına daha yatkındır.  
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Tinea Corporis 

• Vücut saçkıranı (tinea 
corporis), mantar 
enfeksiyonunun neden olduğu 
bir döküntüdür. Genellikle 
ortasında daha net bir cilt 
bulunan kaşıntılı, dairesel bir 
döküntüdür. ‘Ringworm’, adını 
görünüşünden alır. Kurtçuk 
yoktur. 

• Vücut saçkıranı, atlet ayağı 
(tinea pedis), sporcu kaşıntısı 
(tinea cruris) ve kafa derisi 
saçkıranı (tinea capitis) ile 
ilişkilidir. Saçkıran genellikle 
enfekte bir kişi veya hayvanla 
doğrudan cilt teması yoluyla 
yayılır. 
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Tinea Versicolor 

• Tinea versicolor, ciltte 
yaygın bir mantar 
enfeksiyonudur. 
Mantar, cildin normal 
pigmentasyonuna 
müdahale ederek 
küçük, renksiz lekelere 
neden olur. Bu yamalar, 
çevresindeki deriden 
daha açık veya daha 
koyu renkli olabilir ve 
en çok gövde ve 
omuzları etkiler. 



Tinea Versicolor 

• Tinea versicolor en sık gençlerde ve genç erişkinlerde 
görülür. Güneşe maruz kalma, tinea versicolor'u daha 
belirgin hale getirebilir. Pityriasis versicolor olarak da 
adlandırılan Tinea versicolor, ağrılı veya bulaşıcı 
değildir. Ancak duygusal sıkıntıya veya farkında olup 
rahatsız olmaya neden olabilir. 

• Mantar önleyici kremler, losyonlar veya şampuanlar 
tinea versicolor tedavisine yardımcı olabilir. Ancak 
başarılı bir tedaviden sonra bile cilt rengi birkaç hafta 
veya ay boyunca farklı şekilde kalabilir. Tinea 
versicolor, özellikle sıcak ve nemli havalarda sıklıkla 
tekrarlar. 
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Atlet ayağı (tinea pedis) 

• Atlet ayağı, genellikle ayak 
parmaklarınızın arasındaki 
deriyi etkileyen bir mantar 
enfeksiyonudur. Atlet ayağının 
tipik semptomları şunları 
içerir: 
o Ayak parmaklarınız arasında veya 

ayak tabanlarınızda kaşıntı veya 
yanma, batma hissi 

o kırmızı, pullu, kuru veya pul pul 
görünen cilt 

o Çatlak veya kabarık cilt 

o Bazı durumlarda, enfeksiyon 
vücudunuzun diğer bölgelerine de 
yayılabilir. Örneğin; tırnaklarınız, 
kasıklarınız veya elleriniz (tinea 
manuum). 
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Sporcu kaşıntısı (tinea cruris) 

• Sporcu kaşıntısı, kasık ve uyluk 
bölgenizde meydana gelen bir 
mantar cilt enfeksiyonudur. 
Erkeklerde ve ergen erkeklerde 
en yaygın olanıdır. 

• Ana semptom, tipik olarak kasık 
bölgesinde veya üst iç uyluk 
çevresinde başlayan kaşıntılı 
kırmızı bir döküntüdür. Döküntü, 
egzersiz veya diğer fiziksel 
aktivitelerden sonra daha da 
kötüleşebilir ve kalçalara ve 
karına yayılabilir. 

• Etkilenen cilt ayrıca pullu, pul pul 
veya çatlak görünebilir. 
Döküntünün dış sınırı biraz 
kabarık ve daha koyu olabilir. 
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Kafa derisi saçkıranı (tinea capitis) 

• Bu mantar enfeksiyonu, 
kafa derisini ve ilgili saç 
diplerini etkiler. Küçük 
çocuklarda en yaygın 
olanıdır ve antifungal 
şampuanın yanı sıra 
reçeteli oral ilaçlarla 
tedavi edilmesi gerekir.  

• Belirtileri şunlar olabilir: 
• pullu ve kırmızı 

görünebilen lokalize saçsız 
yamalar 

• Pullanma ve kaşıntı 
görülür 

• Yamalarda hassasiyet 
veya ağrı görülür. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Onikomikoz (tinea unguium) 

• Onikomikoz, tırnak 
mantar enfeksiyonudur. El 
veya ayak tırnaklarını 
etkileyebilir, ancak 
enfeksiyonun ayak 
tırnaklarında görülmesi 
daha yaygındır 

• Tırnaklarınızda şu 
semptomlar varsa 
onikomikoz olabilir: 
• Renksiz, tipik olarak sarı, 

kahverengi veya beyaz 

• Kırılgan veya kolayca kırılır 

• Kalınlaşmış 
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Pityriasis Alba 

• Pityriasis alba, çoğunlukla 

çocuklarda ve ergenlerde 

görülen, karakteristik 

yuvarlak veya oval 

hipopigmente 

lezyonlardan oluşan ve 

ince pulcuklardan oluşan 

yaygın, iyi huylu bir cilt 

hastalığıdır. Çoğu hastada 

atopi öyküsü vardır ve 

pitriyazis alba, atopik 

dermatitin küçük bir 

belirtisi olabilir. 
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Risk faktörleri 

• Mantar derisi enfeksiyonuna yakalanma riskine 
sokabilecek birkaç faktör vardır. Bunlar: 
• Sıcak veya ıslak bir ortamda yaşamak 
• Yoğun terleme 
• Cildi kuru ve temiz tutmamak 
• Giysi, ayakkabı, havlu veya yatak çarşafı gibi şeylerin 

paylaşılması 
• İyi nefes almayan dar giysiler veya ayakkabılar giymek 
• Sıklıkla ten tene temas içeren faaliyetlerde yer almak 
• Enfekte olabilecek hayvanlarla temas 
• Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, kanser tedavisi veya 

HIV gibi durumlar nedeniyle zayıflamış bir bağışıklık 
sistemine sahip olmak 
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Psikodinamik 

• Mantar: Durağan/değişmeyen inançlar. Geçmişi serbest 
bırakmayı reddetmek. Geçmişin bugünü yönetmesine 
izin vermek. 

• Saçkıran: Başkalarının cildinizin altına girmesine izin 
vermek. Yeterince iyi veya yeterince temiz 
hissetmemek. Durgunluk, durağanlık 

• Atlet Ayağı: Kabul edilmemenin yarattığı hayal kırıklığı. 
Kolaylıkla ilerleyememe. 

• Haksızlık 
• Konuşamama 
• Bastırılmış öfke 
• Bastırılmış cinsel arzu 
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Psikodinamik - Louise Hay 

Muhtemel Neden: Çok dağılmış olma hissi. Çokça 
hüsran ve öfke. İlişkilerde talepkar olma ve güven 
olmaması. Büyük alıcılar. 
Yeni Düşünce Paterni: Olabileceğim herşeyi olmak 
için kendime izin veriyorum ve hayatta en iyisini 
hakkediyorum. Kendimi ve diğerlerini seviyor ve takdir 
ediyorum. 
Problem: Pamukçuk (Lousie Hay Maya Enfeksiyonu) 
Muhtemel Neden: Kendi ihtiyaçlarını inkar etmek. 
Kendine destek olmamak. 
Yeni Düşünce Paterni: Şimdi kendime sevgi ve keyifli 
bir şekilde destek olmayı seçiyorum 
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Psikodinamik - Louise Hay 
Duygu olarak Candida kurban olma hissi ile ilişkilendirilir ve 
çaresizlik, umutsuzluk, sorumluluk almaktan korkma, çok fazla 
sorumluluk alma, bunaltıcı yük altında olma, baskılanmış hiddet, 
özgüven eksikliği ve ihaneti içerir. Genellikle altta yatan ve 
bilincinde olunmayan inançlar vardır: Ne kadar çabalasam da 
yeterince iyi değilim, istediğimi elde edemiyorum; Her şeyi 
denedim ancak hiçbir şey işe yaramıyor; Tamamen 
iyileşemiyorum; Ben sevilebilir biri değilim vs. Candida insanların 
geçmişteki çözülmeyen acılardan dolayı hüsrana uğramış hissine 
ve dışa vuruma neden olan duygusal bir durumdur. ‘Core 
Emotional Healing’ aracılığı ile kendi kişisel gücünüzle daha 
güçlenebilir ve iyileşebilirsiniz. Kendi duygusal güçlenmeniz, 
duygularınızı köreltmek ve Candida’yı ve represyonunuzu 
besleyen ama sizi iyi hissettiren şekeri tüketmek yerine,  
kendinizi iyileştirme taahhüttünüz ve  duygusal ihtiyaçlarınızla 
ilgilenmenizle başlar 
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Psikodinamik - Louise Hay 

Gerçek iyileşmenin ilk adımı, bir zamanlar 
duygusal terkedilme, ihmal ve/veya istismar 
kurbanı olduğunuzu ve içinizdeki yaralı 
çocuğun size ihtiyacı olduğunu bilmenizdir.  
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Psikodinamik - Louise Hay 

Candida’nın duygusal nedenleri ve duygusal 
kök nedeni kurban olmadır, ki siz hala kurban 
olma ve çocukluk acılarınıza takılı kalmışsınız 
demektir. Candida sizin üzüntü, korku, utanç 
ve öfke gibi baskılanmış duygularınızı 
maskeler. Şimdi artık zaman, meşru kılma ve 
duygularınızı tamamen hissederek onları 
serbest bırakmak için duygularınız adına 
ayağa kalkma zamandır! 
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Psikodinamik 

• Kullanılmış veya istismar edilmiş hissetmek 
• Ev sahibi olan çalışan bir kadının üzerinde bir parazit 

gibi koca 
• İşlevsiz ilişkiler 
• Enerjisi düşük hissetmek 
• İş yeri - bazı insanlar çok çalışır, ancak krediyi diğerleri 

alır 
• Evin annesi- yorgun ve harcanmış hissediyor - sepia 

hali, ignatia- kimse bana bir bardak su içer miyim diye 
sormuyor 

• Boşa harcanmış, suistimal edilmiş hissediyor 
• Belirli bir aşamada pes eder 
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Psikodinamik 

• Diğer bir kişiye çok bağımlı hissetmek 

• Değersizlik, zayıf benlik saygısı, düşük özsaygı 

• Kocası ona saygı duymuyor 

• Tanınmamış hissetmek 

• Kocası uzakta, ölmüş, ailesini terk etmiş, 
özürlü koca, koca alkolik, sorumsuz 

• İstismardan kaynaklanan rahatsızlıklar 

• Sorumluluk almak zorunda 

• Konak paraziti 
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Psikodinamik 

• Metafizik terapist I. Rose'a göre, bir insanda 
bir mantarın varlığı, ruhunda henüz 
ayrılamadığı güçlü bir travmanın bulunduğunu 
gösterir. Kişi yaşadığı acı ve adaletsizliğin 
hesabını birinin vermesi gerektiğini hisseder. 

• Bir kişi sürekli olarak içsel bir öfke duygusuyla 
yaşamakla kalmaz, aynı zamanda öfke onun 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bir kişi 
kendini adaletsizlik, ihanet veya hayal kırıklığı 
duygusu olmadan hayal edemez. 
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Psikodinamik 

• Mantar taşıyıcısı genellikle bilinçsizce eski yaraları tekrar tekrar 
“kazır” ve düşünceleri geçmişe dönüktür. Belki de kişi, 
geçmişteki zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olan olağan 
duygu ve kalıplardan ayrılmaktan korkuyor. Öfkesi o zamanlar, 
daha da şiddetli bir çöküşü önleyen koruyucu bir kalkan görevi 
görmüştür. 

• Mantar hastalığından muzdarip bir kişi için öfke hissetmek ve 
yansıtmak, sınırlarını tanımlamanın ve içinde yaşadığı derin 
korkuyu telafi etmenin bir yoludur. 

• Çoğu durumda, mantarın psikosomatik özelliği, bir kişinin 
kendisini ceza olarak terk eden veya reddeden önemli bir 
kişiyle ilgili olarak bastırılmış öfke taşımasından 
kaynaklanmaktadır. Bu kırgınlık çocukluktan gelir ve ortaklıklar 
veya evliliklerde tekrar yüzeye çıkabilir. 
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Psikodinamik 

• Rose şöyle yazıyor: “Geçmişte, sevgiyi kabul 
etmek için kendinizi güvenle açtığınızda, sevgi 
yerine (fiziksel veya sözlü olarak) saldırıya 
uğradınız veya terk edildiniz. Öfke ve hayal 
kırıklığı ile birlikte sizi kızgın hissettirdi. ” 

• Ayak parmaklarındaki mantar genellikle anne 
ile ilgili travmalarla ilişkilendirilir. Bu 
psikosomatiğin bir başka nedeni de böyle bir 
yaralanmanın nesillerce aktarılmasıdır: 
ailedeki bazı atalar, hatta birkaç kuşak, 
anneleriyle travmatik ilişkilere sahipti. 
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Psikodinamik 

• Dr. Torsunov, aşağıdaki listede belirtilen karakter özelliklerinden 
bir veya bir kaçı Candida cinsinden bir mantarı vücuda çektiğine 
inanmaktadır. Karakterinizi değiştirmeden mantardan 
kurtulmak imkansızdır. Mantar, karakter üzerinde çalışılmadan 
tedavi edilse bile, daha sonra geri dönecek veya bu sefer başka 
bir tür mantarı cazbeder. 

• Mantar şu karakterleri cezbeder: 
– Özensiz 
– Cahil 
– Tükenmiş 
– Hafifmeşrep 
– Kayıtsız 
– Zalim 
– Karamsar, umutsuz, depresif (umutsuz) 
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Psikodinamik 

• Louise Hey, karar verme korkusunun tamamen hata 
olduğunu, başarısız geçmiş girişimler nedeniyle gelecek 
korkusu olduğunu belirtiyor. Mantar enfeksiyonu, belirli 
bireylere yönelik kızgınlık duygularıyla yakından 
ilişkilidir. Çoğu zaman bu kişi annedir, çünkü birçok 
psikolojik deneyim çocukluktan kaynaklanır. 

• Kişi kendini ve başkalarını aşağıdaki nedenlerden ötürü 
yanlış algılamaya başlar: 
– Herhangi bir zihinsel veya duygusal ihtiyacın yetersiz veya 

aşırı tatmin edilmesi; 
– Çocuklarda bireysellik eksikliği, ebeveynlerin çocuğun kişisel 

alanını işgal etmesi, ailede otoriterliğin olması. 
– Bir kişi genetik olarak mantar enfeksiyonlarına yatkınsa, bu, 

ailedeki herkesin annesiyle zor bir ilişkisi olduğunu gösterir. 
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       VAKALAR 



Mantar - Vaka 1  

• 45 yaşında kadın hasta, vücudunun her yerinde şiddetli 
mantar enfeksiyonu şikayeti ile geldi. 15 gün allopatik 
tedavi görmüş, iyileşmemiş. Mantar enfeksiyonu için 
homeopatik ilaçlarla daha iyi olan başka bir hastam 
tarafından yönlendirilen bir hasta (Açık tenli, 86 kg 
obez, iyi giyimli ve makyajlı) 

• Hastamız bayanlar pansiyonunda yemek pişiriyor 
(yemek yapmak için 4-5 saat ocak başında) ancak evde 
yemek yapmıyor, kızları yapıyor.  

• Eş: Çalışıyor 
• Büyük kızı: mühendis – çalışıyor 
• Küçük kızı: üniversite öğrencisi 
• Kaynanası 4 ay önce ölmiş, uzun süredir yatalakmış. 



Mantar - Vaka 1  

• Dr: Ne oldu, size nasıl yardımcı olabilirim? 
• Hasta : Dr, tüm vücudumda şiddetli cilt enfeksiyonu, şiddetli kaşıntı ve yanma var. Kaşınmaya 

başladığımda kötüleşiyor ve eskisinden daha fazla yayılıyor. 
• Dr. Bunun için herhangi bir ilaç aldınız mı? 
• Hasta : Allopatik ilaç kullandım (bana kullandığı tüm merhemleri gösterdi), ama bu beni 

geçici olarak rahatlatıyor ve sonra tekrar şikayetim geri geliyor. 
• Dr: Neden şimdi homeopatik ilaç istiyorsunuz? 
• Hasta : Allopatik ilaç aldım ama hiç rahatlamadım ve arkadaşımın da aynı şikayetleri vardı ve 

o sizin homeopatik ilaçlarınızla daha iyi oldu. Bu yüzden ben de onun ilacını istiyorum şimdi. 
• Dr: Lütfen bana çektiğiniz acıdan bahsedin, bu sizi ve günlük rutininizi nasıl etkiliyor? 
• Hasta : This itching  and burning affects me more now than when it started, I became 

very  restless  and it never comes down with anything. I need to work  4- 5 hrs in front of gas 
stove, that heat increases my complaints and other members are also there so I feel bad 
when I scratch in front  of them. I need to wash  hands repeatedly because of that. Please 
give me medicine firstly to relieve my itching, then for other symptoms. 

• Hasta : Şu an bu kaşıntı ve yanma ilk başladığından daha çok etkiliyor beni, çok huzursuz biri 
oldum ve hiçbir şey iyi gelmiyor. 4-5 saat gaz sobası önünde çalışmam gerekiyor, bu sıcaklık 
şikayetlerimi artırıyor ve diğer çalışanların önünde kaşıdığımda kötü hissediyorum. Bu yüzden 
defalarca ellerimi yıkamam gerekiyor. Lütfen önce kaşıntımı gidermek için, ardından diğer 
semptomlar için bana ilaç verin. 



Mantar - Vaka 1  

• Aslında randevu almak için gelmeden önce beni 
aradı, «lütfen ertesi gün gelin» dedim çünkü o gün 
çok hastam vardı. «Ancak geç geleceğim, sadece 
bugün bir ilaç verin, çok ağrım var» dedi. 

• Gözlem: Belirtilerini anlatırken sesi ağıt yakar 
gibiydi ancak sonrasında normal tonuna döndü. 

• Konuşkan biri, başkalarıyla kolayca kaynaşır. 
• Ama ipucu şuydu ki evde yemek yapmıyor, tüm ev 

işlerini kızları yapıyor. 
• Şimdilerde kızlar evde yemek yapıyor, küçüğüne 

bakıyor, büyükanneye de bakıyor. 
• Ama hastam baskın biri değil 
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• Sanki evin erkeği o, «ben dışarıda para 
kazanıyorum, bu yüzden kızlar evle 
ilgilenecek». Tavrında biraz hava var.  

TAŞINMA, HIZLI TAŞINMA ARZUSU 

• Lütfen önce bana kaşıntımı giderecek bir ilaç 
verin SONRA diğer semptomlar için verirsiniz 

İYİLEŞMEYE İLGİSİZLİK 

TAŞINMA ARZUSU 

• ISI SIRASINDA HUZURSUZLUK var ayrıca.  

• Hasta zulme uğradığını da hissetmiş 
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• Hasta doktor önünde olduğu kadar dışarıda da prezentabldır. 
Pansiyonda işini yapıyor ama evde değil. 

• 15 gündür allopatik tedavi görüyor, arkadaşı homeopatik ilaçla 
iyileşmiş ve şimdi o da o ilacı almak istiyor. ETKİLENEN. 

• Randevu aldı ve aynı gün gelmek istedi, bir an önce 
rahatlamak istiyor. TAŞINMA - HIZLI TAŞIMA arzusu. 

• Doktor, önce kaşınmayı kesin. İyileşmeye KAYITSIZ. 
• Başkalarının önünde kaşındığımda bundan hoşlanmıyorum – 

Utançtan rahatsızlanma. Prezentabl olma ile ilgili. 
• Aynı zamanda evde iş yapmıyor, kayınvalidesi işleri yapıyor. 

Diktatör bayan. 
• She became Restless during itching. Restlessness heat during. 
• Kaşıntı sırasında Huzursuzluk. Isı süresince huzursuzluk. 
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• Hasta kaşıntıdan bir an önce kurtulmak 
istiyor. Kaşıntı nedeniyle, diğer insanların 
önünde sürekli kaşınmak zorunda kalıyor. 
Bundan dolayı huzursuz oluyor. Bunun için 
ertesi güne kadar bekleyemedi. Hatta doktora 
her şeyden önce kaşıntıya dikkat etmesini 
söyledi, diğer semptomlar bekleyebilir dedi. 
Klinikte oldukça prezentabldı. 
– Taşınma, hızlı taşınma arzusu 
– İyileşmeye karşı kayıtsızlık 
– Huzursuzluk 
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• Hastanın endişesi nedir? 

– Kaşıntıdan kurtulmak istiyor. 

– Başkalarının önünde kaşınmaya dayanamıyor 

– Her seferinde ellerini yıkamak zorunda kalıyor. 

• Adaptasyon nedir? 

– Allopatik tedavi almış 

– Her şeye rağmen hala çalışıyor 
 



Mantar - Vaka 1  

• Kliniğe düzgün giyinmiş olarak geldi, cildindeki kaşıntı ve yanmaya 
dayanamadığı için bir an önce doktora görünmek istedi. 

• HASTALIĞA DUYARLI 

• PREZENTABL 

• İşte çalışıyor, evinin dışında yemek yapıyor, evinde değil 

• Çünkü bence dışarıda çalışarak takdir alıyor ve para kazanıyor, evde 
kimse para vermiyor ve takdir etmiyor 

• Arkadaşının rahatladığı  homeopatik ilacı almak için burada. 
ETKİLENEN  

• Bir an önce rahatlamak istiyor çünkü çalışırken kaşınmak zorunda 
kalıyor ve bu insanların önünde hoş görünmüyor. 

• HIZLI TAŞINMA ARZUSU 

• HUZURSUZ 



Mantar - Vaka 1  

• Hastalardan biri iyileşince homeopati için 
geldi, bu yüzden OBJEKTİF MAKUL geldi. 

• Diğer bir nokta da, önce kaşıntısını sonra 
diğer semptomlarını gidermek istemesidir, bu 
nedenle kaşıntı onun asıl sorunudur ve kaşıntı 
dönemlerinde huzursuz oluyor. 

• İyileşmeye karşı kayıtsızlık + ısı sırasında 
huzursuzluk  

• Ars alb 200 – 6 doz, sac lac (plasebo) ile 
birlikte bir yıl boyunca 



Mantar - Vaka 1  



Mantar - Vaka 2 

• 40 yaşlarında bir bayan vakası, kasık bölgesinde kaşıntı ile bana 
geldi. Mantar enfeksiyonu. 

• Parlak pembe renkli bir elbise ile elbisesine uygun küpeler 
takmış ve uyumlu ruj sürmüş. Oğlu benim hastam, ders 
çalışmada konsantrasyon sorunu için bana geldi. 

• Dr. - Evet, size nasıl yardımcı olabilirim? 
• Hasta - Bir aydır cilt enfeksiyonum var, cilt uzmanına gösterdim 

ama tamamen geçmedi, kaşıntılı ve kırmızımsı rengi var. 
• Dr. - Bu konuda ne hissediyorsunuz? 
• Hasta - Sadece gülümsedi ve şikayetinin artmaması gerektiğini 

söyledi. Krem sürmek yardımcı oluyor ancak tamamen 
geçmesini sağlamıyor. 



Mantar - Vaka 2 

• Dr. - Başka şikayetiniz var mı, eklem ağrıları, sırt ağrısı, diz 
ağrısı vs?  

• Hasta - Bunun için keten tohumu yiyorum. 

• Dr. - Sana almanı kim söyledi? 

• Hasta - Bir yerde okudum, araştırmaya devam ediyorum. 

• Dr. - Hastayla ilgili önemli olan bir şey de, Sahaj yogayı 
takip ederken bana her zaman sipüritüel mesajlar 
göndermesi, meditasyonla ilgili tüm mesajları bana 
göndermeye çalışması, hatta benim de yoga yapmayı 
denemem gerektiğini önermeye çalışması, sağlık 
konusunda çok bilinçli, ne kadar su içilmeli vs. 

 



Mantar - Vaka 2 

• KAİ – Kocası, kendisi ve oğlu 
• Dr. Any stress that you have at home? Try to think and tell me. 
• Pt. Only about my son, about how he will study, what will happen of him. 
• Dr. Any stress about your husband? 
• Pt. Not now but before there was a lot of stress, my husband and son used 

to fight a lot, this boy also does not do anything until and unless he is told 
ten times. 

• Dr. Ok, so tell me something about your nature. She was sitting with folded 
legs. 

• Dr. - Evde stres yaratan birşey var mı? Düşün bakalım ve bana söyle. 
• Hasta - Sadece oğlum hakkında endişeliyim, nasıl çalışacağı, ona ne olacağı 

hakkında. 
• Dr. Kocanız hakkında stres var mı? 
• Hasta - Şimdi değil ama önceden çok stres vardı, kocam ve oğlum çok kavga 

ederdi, bu çocuk on kere söyleninceye kadar hiçbir şey yapmıyor. 
• Dr. - Tamam, bana mizacınız hakkında bir şeyler söyleyin. Bacaklarını 

kavuşturmuş oturuyordu. 
 
 



Mantar - Vaka 2 

• Hasta – Mizacım hakkında ne söyleyebilirim? Çabuk 
sinirlenmem,(ses tonu yumuşaktı), hassasım, bu ikisi kavga edince 
canım yanıyor, aslında çocukken kocam oğlumu çok döverdi, ona bir 
şey olur diye korkardım. 

         (Ağlamaya başladı.) Şimdi ilişkileri iyi ama aralarında bir duvar var. 
• Dr. - Kocanızla ilişkiniz nasıl? 
• Hasta - Açık ve dostça. Bir babanın çocuğuna nasıl davrannması 

gerektiğini ve çocuklarla nasıl oynanacağını anlatıyormuş ona. 
• O sırada ağlıyordu (aslında kocası, tipik NV, çok duygusal değil ama 

daha pratik mizaç gördüm). 
• Dr. - Kocanız size de hükmediyor mu diye sordum, herhangi bir 

kısıtlama var mı 
• Hasta - Hayır dedi, ben tamamen özgürüm, Ben de dışarıya 

çıkıyorum.  
• Bir diğer önemli şey de her zaman tam uyumlu kıyafet ve makyajla  

yanıma gelmesi. 
 



Mantar - Vaka 2 /Seçilen Rubrikler 

• Coquettish / Şuh 

• Manipulative / Manipülatif 

• Weeping narrating symptoms / Semptomlarını anlatırken 
ağlama  

 

• Vakada ana konu manipülasyon  

• 6 ay boyunca Pulsatilla 30c - 3 doz ve takibinde 200c, onu 
mantar enfeksiyonundan tamamen kurtardı 



Mantar - Vaka 3 
U.P.'den bir kadın, yaklaşık 28 yaşında. Okul Öğretmeni. 3 yıldan beri 
vücudunn her yerinde ana şikayeti olan şiddetli mantar enfeksiyonu 
ile geldi. Cilt uzmanının tedavisi işe yaramamış, ayrıca 60 günde 30 
enjeksiyon yapılmış, ancak etkisi olmamış. 
 
Dr: Bu konuda ne hissediyorsun?  
Hasta: Neden oluyor? Ve neden sadece ben? Sorun ne?? Bu kadar 
çok Rx aldıktan sonra neden daha iyi olmuyorum? Çok dertliyim, 
bütün gece kaşıntıdan uyuyamıyorum +++.  
Dr: Çünkü geceleri hiçbir şey yapmıyorsunuz, bu yüzden kaşıntı 
oluyor…. 
Hasta : Bunu anlamadım. Hiçbir şey yapmıyorsam, bütün gece 
kaşınmaya devam ettiğim anlamına mı geliyor? Ayrıca allopatik Rx 
nedeniyle çok sayıda şikayetim oluştu. Para harcadıktan sonra bile 
iyileşemediğim için sinirleniyorum. 
 
 



Mantar - Vaka 3 

• Bu 3. hamilelik sırasında başladı… 3 Kızın tümü… en küçük 2,5 
yaşında… Diğer ikisi, 9 ve 6…. 

• Kızların ve işinle ilgili stres yaratan şey nedir?… 
• Evde toplam 12 aile üyesi var ve iş yükü çok fazla. Tek başıma 

halletmek zorundayım. Sabah tüm işlerimi bitirir  okula giderim 
ve döner dönmez hemen mutfağa girerim. Hiç dinlenmek yok. 

• 3 kızın gerilimi var... (ağlamalı, sesi boğulmuş) Gelecekleri nasıl 
olacak? Ne yapacaklar? 

• Üçüncü kızının bir sürü sağlık sorunu var. Ben işe dönene kadar 
5 ay boyunca formda ve iyiydi. O, beş aylıkken çalışmaya 
başladım, o günden beri iyi değil, Rx'e rağmen daha iyi değil 

• Şimdiden bu kadar sorunu varsa büyüyünce ne olacak ona? 
Diğer iki kızım iyi. 



Mantar - Vaka 3 
• Dr: Okuldayken konsantre olabiliyor musunuz işinize? Yoksa aklınız 

evde mi kalıyor? 

• Hasta: Hayır. Okulda bir kez rahatlamış hissediyorum, 10 yıldır 
çalışıyorum… İlk çocuğumdan beri çalışıyorum… Her iki büyük kızım 
da ben okula  geri döndüğümde onlar 5-6 aylıkken olmalarına rağmen 
iyi uyum sağladılar … Kayınvalidem iyidir, kızlarıma iyi bakıyor. Sadece 
3. kız uyum sağlamadı. 2 ayda bir hastalanır. 

• Dr: Nasıl idare ediyorsun?  

• Hasta: Eşim, kayınpederim ve kayınbiraderim orada olduğu için idare 
ediyoruz. Kocamın kızımıza bakabilmesi için onlar dükkana bakıyorlar. 

• Dr: Ailede kimler var?  

• Hasta: Kayınvalide, kayınpeder, kocam, 3 kızım, görümcem, 
kayınbiraderim ve oğlum – 10. sınıfta, çocukluğundan beri bizde 
kalıyor, ben ve büyük kayınbiraderim, 2 oğlu… 



Mantar - Vaka 3 

Dr: Görümceniz size yardımcı olmuyor mu??  
Hasta: Çoğu zaman burada bizimle kalmıyor. Hamile, babasının evine 
gitti. Çok fazla iş olduğunu görünce gitti… ve tüm yük benim üzerimde.  
Dr: Bu kadar iş yükü varken neden işinizden ayrılmıyorsunuz?  
Hasta : Gelir sağlıyorum. 3 kız. Ben de işten ayrılıp evde otursam ne 
olacak? Dediğim gibi – okula geldiğimde tamamen rahatlıyorum ve aile 
de destekleyici, hepsi – kayınvalidem, kayınpederim, kocam. İşten geç 
gelirsem kayınvalidem mutfakta bana yardım eder.  
Dr: İşten ayrılırsan biraz dinlenirsin.  
Hasta : Hayır, dinlenmemem (gülüyor) çünkü çocuklar  tüm gün evde… 
bazı misafirler… tatillerde, tam gün evde işe devam ediyorum.  
Dr: Okulda nelerden hoşlanırsın?  
Hasta : Gülmek, insanlarakarışmak, insanlarla tanışmak, çocuklar… 
Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum… evin tüm gerilimini unut gitsin 
(gülümseme ve yüzünde parlama) 

 



Mantar - Vaka 3 / Seçilen Rubrikler 
 • Ailments from disappointment / Hayal kırıklığından 

rahatsızlanma 
• Domination / Tahakküm 
• Anxiety future about / Gelecek hakkında endişe 
• Delusion poor she is / Delüzyon – zavallı olduğu 
• Undertaking things opposed to her intention – Kendi niyetinin 

zıttı şeyleri üstlenme 
• Weeping while talking complaints / Şikayetlerini anlatırken 

ağlama, cannot give back / geri veremez, indifference to family 
members / aile üyelerine karşı kayıtsızlık, cowardice / korkak, 
anxious about children /çocukları hakkında endişeli 

• Bir yıl boyunca Sepia 200c-3 doz ve 1m-3 doz, plasebo ile 
birlikte 



Mantar - Vaka 4 

• PT HASTA GENİŞ BİR AİLEDE YAŞIYOR 

• BABA, BÜYÜK VE KÜÇÜK KIZ KARDEŞ, AMCA, KUZENLER 

• EVDEKİ HERKESLE İLİŞKİSİ İYİ 

• MİZACININ ÇOK SAKİN VE MUTLU OLDUĞUNU SÖYLÜYOR 

• KABALIK ETMEZ 

• YARDIM EDEN + 

• CANA YAKIN+ 

• HOBİLERİ -- ŞARKI SÖYLEMEYİ, ŞARKI DİNLEMEYİ, PASTA 
BÖREK YAPMAYI SEVİYOR 



Mantar - Vaka 4 

2 YIL ÖNCE ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN ÇOK ETKİLENMİŞ – 
KALPLE İLGİLİ ANİ ÖLÜM -- KARDEŞLERİNE VE BABASINA 
BAKMAK ZORUNDA OLDUĞUNDAN O ZAMAN GÜÇLÜ 
OLMAK ZORUNDAYMIŞ – BÜYÜK VE KÜÇÜK KIZ KARDEŞLERİ 
VAR -- ANCAK BÜYÜK OLANIN SESSİZ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR 
-- HASTA CESUR -- ANNESİNİN SON AYLARINDA HASTANEDE 
ONUN YANINDA KALMIŞ – TÜM BU OLANLARI ARTIK 
UNUTAMIYORUM, AYRICA BU OLANLAR SÜREKLİ AKLIMA 
GELİYOR,  

ANLATIRKEN AĞLADI +,  HASSAS, YARDIMCI, CANA YAKIN, 
AİLEDEN BİRİLERİNİN SAĞLIĞI ETKİLENİRSE ARTIK ÇOK 
KAYGILI VE ETKİLENİR 



Mantar - Vaka 4 / Reçete 

• IGNATIA 200 - YAPISAL OLARAK 

    3 DOZ  

 

    ŞİMDİ ÇOK DAHA İYİ 



Mantar - Vaka 4 / Fotoğraflar 



Mantar - Vaka 4 / Fotoğraflar 



Mantar - Vaka 5 

Bu vaka, ayak tırnağında mantar 
enfeksiyonu, böbrek taşı, baş ağrısı ve ciddi 
boyun ağrısı olan 40 yaşındaki bir işadamı. 

Ailesi – Hasta / Karısı / Oğlu / Yardımcı 

Çok hırslı, işkolik, her gün işi için 100 km 
gidip geliyor   



Mantar - Vaka 5 

3 erkek kardeşler, en az eğitimlisi kendisi, 
diploması var, ailenin geri kalanı oldukça 
eğitimli, yüksek lisanslı. Ebeveynleri de 
hastamızın en az eğitimli olduğunu ve daha 
iyisini yapabileceğini düşünüyor. Gerçi hiçbir 
zaman ona üstten bakmadılar ancak hiçbir 
zaman da ona güvenmediler. 



Mantar - Vaka 5 

Ailede bir gün bir uyuşmazlık olmuş, sonra 
işinden istifa edip hiçbir destek almadan kendi 
başına bir iş kurabileceğini   ailesine göstermek 
için kendi işini kurmuş. 2014 yılında hammadde 
ihraç eden işini kurmuş, o günden beri baskı 
altında.   

Dr. – Baskı yapan şey ne? 

Hasta – Her gün işe gitmek için 100 km motor 
sürüyorum ve bu boynuma baskı uyguluyor. 



Mantar - Vaka 5 

Hasta - İşten sonra aileme ve bana hiç vakit 
kalmıyor. İşim çok ve iş hayatımda zorluklar var. 

Daha sonra yıl boyunca gittiği doktorları ve 
kullandığı ilaçları anlattı.  

Dr. – Sürekli çalışmak ve hiç eğlenmemek, bu 
seni nasıl etkiliyor? 

Hasta - Çok etkilemiyor, ancak bu boyun ve baş 
ağrıları canımı çok sıkıyor, işe konsantre 
olamıyorum. Sağlığımın iyi olması gerektiğini 
hissediyorum, böylece devam edebilirim. 



Mantar - Vaka 5 

Dr. – Sizi en çok endişelendiren şey ne? 

Hasta – Sağlığım ve ailemin sağlığı ve işteki 
biraz baskı  

Dr. – Ne baskısı? 

Hasta – Şu ana kadar işimden memnunum 
ancak son birkaç yıldır işin maliyeti ve 
sorumluluğu arttı, büyüyoruz ve 
sürdürmeliyim. 



Mantar - Vaka 5 

Dr. – İleride herhangi bir problem veya sorluk 
bekliyor musunuz? 

Hasta – Son birkaç yıldır farklı işlerin 
başarısızlığa uğradığını gördüm ve bu beni 
endişelendiriyor. Eğer sağlığım iyi olursa 
devam edebilirim. Sağlığıma dikkat etmem 
lazım. İşimi başarabilmem için Pazar günleri 
de çalışıyordum 



Mantar - Vaka 5 

Dr. – Bana kendinizden bahsedin. 

Hasta – İşte birisi bir hata yaparsa 
sinirlendiğimi belli etmiyorum, sadece 
yumuşak bir şetkilde söylüyorum 
(mutevazilik). Ama eğer hata yapan bensem, 
kendime karşı çok sertim. 

Sonra karısına kocasının mizacını sordum. 

Karısı – Yıllar önce çok hızlı sinirlenirdi ama 
şimdi sakin. 



Mantar - Vaka 5 

Dr. – Neden endişeli görünüyor, neden sağlığı 
etkilendi? 

Karısı – İş yüzünden, sürekli çalışıyor. Daha da 
işini büyütmek istiyor, iyi bir pozisyonda olmak 
istiyor. Sabah 6’dan akşam geç saatlere kadar  
çalışıyor, kendisine ve ailesine zaman ayırmıyor. 
Sonra yüksek tansiyonunu ve kullandığı ilaçları 
ve yüksek tansiyonu normale dönünce ilaçlarını 
almaya bıraktığını açıkladı, çok fazla bilgi. 



Mantar - Vaka 5 

Karısı – Daha sonra desteği olmadığından, 
tek başına para kazandığından bahsetti. 
Ailesine çok iyi bakıyor, özellikle çocuklara. 
Para harcama konusunda çok cömert, iki kez 
düşünmez. Ailesine tek başına hiç destek 
almadan başarılı bir şekilde iş kurabildiğini 
göstermek istiyor. 



Mantar - Vaka 5 

Bana gönderen hekim de eşinden çok 
çocukları konusunda endişelendiğini teyit 
etti. Oğlu hastalandığı zaman kelimenin tam 
anlamıyla işe gitmiyor.  

Çok konuşkan değil ancak kendisine 
yakınlaşan kişilerle konuşur. 



Mantar - Vaka 5 

Bu ve diğer bir çok ufak şeyler bilginin bir 
parçası… 

Şimdi söylediği sözler, karısından gelen 
bilgilerden öte onun ana adaptasyonuna 
odaklanmak için sorularımı zekice seçmem 
gerekiyor…vakanın ‘neden’ini anlamlıyım. 



Mantar - Vaka 5 

Dr. – Ciddi büyük bir hastalığınız yokken neden 
bu kadar endişeleniyorsunuz? 

Hasta – Boyun ağrım bir yıldan daha uzun 
süredir var. Bir çok doktora gittim, taramalar ve 
araştırmalar yapıldı, çok bir şey söylenmedi 
ancak hala bu boyun ağrım çok fazla. Eğer bu 
problemim büyürse, motor süremeyeceğim, iş 
yerime ulaşamayacağım ve çalışamayacağım, ve 
bundan da işim etkilenecek. 



Mantar - Vaka 5 

Hasta – Karım çalışmıyor, eve tek para getiren 
kişi benim ve çocuğumuz daha çok küçük. 

Dr. – Ağrınız olduğunda ne yapıyorsunuz? 

Hasta – Genellikle kahve içmek iyi geliyor ve 
eğer ağrım artarsa hemen ağrı kesici alıyorum 
ve çalışmaya devam ediyorum.  

Sonra, sosyal yaşamı, boş zamanını sordum. O 
da sadece işindeki sosyal yaşamı olduğunu ve 
tüm aktivitelerini orada gerçekleştirdiğini 
söyledi. 



Mantar - Vaka 5 

Analiz ve Değerlendirme: 

Ailesi onun düşük eğitimli ve yeteneksiz 
olduğunu düşündüğü için kendisinin kendi 
başına başarılı olduğunu ailesine ispatlamaya 
çalışmak istiyor.  

İşkolik ve işi için çok çabalıyor. 

Ancak sağlığı ve işi hakkında endişeli. 



Mantar - Vaka 5 

Tüm bu bilgi içinden şuna odaklandım: 
ailesinin ve kendisine zaman ayırmaması 
pahasına çok uğraştığı işinin 
etkilenmesinden korkması.  

Hasta halindense bu durumun işini ve 
nihayetinde iş yerini nasıl etkileyeceğinden 
daha fazla endişe duyuyor. Böylece konu 
sağlık (kendi ve ailesi) ve iş konularına 
daralıyor. 



Mantar - Vaka 5 

Rubrikler:  
- Fear business failure;of / Korku, işte 

başarısızlık (sürekli zihninde ve ailesine 
ispatlama ve sürdürmek için çok çalışıyor) 

- Anxiety – health about; his own / Endişe – 
sağlık hakkında; kendisinin 

- Delirium – busy / Deliryum – meşgul 
- Ailments from – indignation / Den 

rahatsızlanma – içerleme (ailesinin ona 
davranışı) 



Mantar - Vaka 5 

• Verilen remedi  

    6 aydan fazla - Bryonia 200/1m 



Mantar - Vaka 5/ Fotoğraflar 



TEŞEKKÜRLER 

If you have any queries please  
don’t hesitate to contact me on 
drsamirchaukkar@gmail.com 
www.homeopathichealthsolutions.com  
+91-9892166616 
+91-8767702498 
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