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 Şubat 2022 

Sevgili meslektaşlarımız. 
 
Yeni yılın ilk sayısında birlikteyiz. 
 
19 Aralık 2021 tarihinde yeni seçilen Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yönetim Kurulu ziyaretine tüm 
Yönetim Kurulu olarak gittik. Sıcacık bir ortamda karşılandık, uzmanlık alanımıza ilişkin sohbetleri-
miz tabi ki son derece verimli ve önümüzdeki günler için oldukça ümit verici oldu. Daha güzel 
günlerde görüşmek üzere vedalaştık.  
Bu sayıda çok güzel yazılarımız var, üstelik daha hoş olan bir çok katılımcı ile toparladık bu sayımı-
zı.  
Keyifli okumalar dilerken, her sayıda yeni ekip arkadaşları ile de çalışmak isteğimi vurgulamak is-
teriz. 
 
Sağlıklı günler dileriz. 

                                                                                     Yayın Kurulu 
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ANTİJEN TESTLERİ VE OMİCRON  

SARS-CoV-2 pandemisinin kontrol altına alınması için hastalık tespiti ve temaslı takibi çok önemlidir 
ve bu amaçla tüm dünya çapında  RT-PCR testi en yaygın kullanılan tanı testi olmuştur. Oysa, hızlı an-
tijen testi, RT-PCR testinin yeteri kadar çalışılamadığı, kaynakların yetersiz olduğu bölgelerde tanı ve 
temaslı takibinde kolay kullanımı ile alternatiftir. SARS-CoV-2 antijen testleri, hızlı sonuç verme, dü-
şük maliyetli olma ve hasta başında laboratuvardan bağımsız kullanılabilme özellikleri açısından 
avantajlıdır. Ancak Türkiye’de RT-PCR kullanımının önüne geçememiş ve yaygın kullanım alanı bula-
mamıştır. 

COVID-19 için hızlı antijen testleri viral nükleokapsid proteinini hedefler ve RT-PCR kadar hassas ka-
bul edilir. Yapılan araştırmalar, antijen testi sonuçlarının viral kültür sonuçları ile korele olduğunu 
göstermiş ve SARS-CoV-2 bulaşma riskini belirlemede oldukça faydalı olabileceğini düşündürmüştür. 
Üstelik RT-PCR'dan daha ucuz, hızlı ve daha az emek ister.  

Bununla birlikte, bazı kitlerde üreticiler tarafından belirtilen hassasiyetlerden farklı sonuçlar alınmış-
tır. Bu nedenle antijen kitleri sık ve rutin kullanıma girecekse ve geniş populasyonların çalışılması 
planlandığında kullanılacaksa kitlerin analitik duyarlılığın değerlendirilmesi çok önemlidir. Piyasada 
kullanacak tüm ticari antijen testlerinin düzenli olarak pazar sonrası doğrulanması ve kontrolü şarttır.  

Ülkemizde hızlı antijen testinin yaygın kullanımı tartışılırken Dünya  bu testlerin Omicron için ne ka-
dar kullanılabilir olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Normal hayata dönmeye çalıştıkça antijen testleri 
her zamankinden daha önemli hale gelmiş ama diğer taraftan ‘’hızlı antijen testleri Omicron varyan-
tı’’ söz konusu iken etkin kullanılabilir mi?’’ sorusu ortaya çıkmıştır.    

Bir varyant endişe verici bir varyant VOC olarak bildirildiğinde tanı kitlerinin performansı üzerindeki 
potansiyel etkisinin araştırılması gerekir. SARS-CoV-2 ile ilgili DSÖ Teknik Danışma Grubu, 26 Kasım 
2021'de Omicron'u VOC olarak tanımladığında da tanı konusunda sorun yaşanma riskine dikkat çekil-
di. Omicron varyantı, dolaşımdaki diğer varyantlara kıyasla çok daha fazla mutasyonla karakterizedir. 
Çok sayıda spike mutasyonunun yanı sıra, neredeyse tüm antijen testlerinin hedefi olan nükleokapsid 
proteininde de mutasyonlara sahiptir. 

Nucleocapsid'de iki mutasyon vardır, N:R203K ve N:G204 R. Bu mutasyonlar atadan kalma  olmaları-
na rağmen (bu varyantta yeni değiller), subgenomik RNA ekspresyonunu artırmak ve viral yük artışı 
ile bağlantılı oldukları gösterilmiştir. Ayrıca, Omicron nükleokapsid proteininde Del31-33 delesyonu, 
ve hepsinde olmasa da bazılarında P13L mutasyonu bulunur. Bu mutasyonların antijen testlerinin 
performansı üzerindeki potansiyel etkisi bilinmemektedir.  

17 Aralık’ta İngiltere ülkede kullanılan 5 test markasını analiz ederek Omicron'daki mutasyonların 
"laboratuvar ortamındaki performansı etkilemediği" sonucuna vardılar ve laboratuvar ile gerçek dün-
ya arasındaki boşluğu kapatmak için klinik çalışmaların devam ettiğini açıkladılar.  
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Başka bir çalışmada ise kültürde üretilmiş Omicron varyantı için antijen kitlerinin analitik duyarlılığı 
araştırılmış ve Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantları da dahil olmak üzere diğer SARS-CoV-2 varyant 
(VOC'ler) verileri ile karşılaştırılmıştır.  

Bahsi geçen çalışmada denenen 7 ticari kitte de SARS-CoV-2 Omicron varyantını saptamaya yönelik 
analitik hassasiyet diğer VOC'lerinkinden daha düşüktü. Kullanılan yedi kitten sadece birinde Omicron 
için analitik hassasiyet  Delta varyantından biraz daha yüksek, ancak Alfa, Beta, Gamma ve VOC önce-
si SARS-CoV-2 suşlarından daha düşüktü.  

Aslında sonuçlara göre, hızlı antijen testleri diğer VOC’larda Omicron'a kıyasla kabaca daha iyi perfor-
mans gösterse de Omicron'u hala tespit edebilmektedir. Diğer taraftan düzinelerce alternatifi olan 
antijen kitlerinin performansı firmadan firmaya değişebilir ve her kitin ayrı ayrı değerlendirilmesi ge-
rekir. Ayrıca kültürde üretilmiş bir virüsle yapılan analitik testler analitik duyarlılık için fikir verebilirse 
de klinik değerlendirmelerin ve gerçek hayat verilerinin yerini tutmazlar ve çeşitli sınırlamaları vardır. 
Enfeksiyöz virüsler, viral proteinler ve RNA arasındaki ilişki, hasta örnekleri ve kültürdeki virüs izolat-
ları arasında farklılık gösterebilir. 

 

Peki ya gerçek dünyada? 

Henüz yayınlanmış herhangi bir gerçek dünya çalışması olmadığı için hızlı testlerin gerçek dünyada 
Omicron'u ne kadar iyi tespit ettiğini bilmiyoruz. 27 Aralık’ta CDC izolasyon kılavuzunu güncelledi ve 
"çalışmadığı" için antijen testlerini dışladı. 28 Aralık’ta ise FDA, erken verilere göre antijen testlerinin 
omicron varyantını tespit ettiğini, ancak duyarlılığın azalmış olabileceğini ve klinik çalışmanın daha 
önemli olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın anlamı; hepimizin bildiği gibi omicron 
için antijen testinde daha fazla yanlış negatif sonuç alınabileceğidir.  

Omicron'un son derece bulaşıcı yapısı da antijen testinde zorluklara neden olabileceğini düşündür-
mektedir. Eğer daha düşük viral yük düzeylerinde  bulaşıcı ise ve bu düzey antijen kitlerinde yakala-
namıyorsa vakaları kaçırmak çok kolay olacaktır.   

Antijen testlerinin, gerçek dünyadaki performansı için numune tipi ve örnekleme zamanı özellikle bu 
nedenle çok önemlidir. Doğru zamanda doğru numune alınmasının öneminin altı çizilmelidir. Yayınla-
nan bir ön baskıda, Omicron tanısında PCR testlerinde tükürük örneklerinin nazofarengeal sürüntü-
lerden daha iyi olduğu gösterilmiştir. Nazofarengeal, nazal bölge   Omicron için erken bir replikasyon 
bölgesi değilse nazofarengeal numunelerle antijen testleri işe yaramayacaktır.  

Antijen testlerinin performansı tartışılırken karar vermemiz gereken amacımızın ne olduğudur; bula-
şıcı olma potansiyeli olan vakaları tespit etmek mi? Yoksa herhangi bir miktarda virüsü tespit etmek 
mi? FDA hızlı testleri değerlendirirken, genellikle ikincisine odaklanır. Bunu yapmak için antijen test-
lerini “altın standart” olan PCR testleri ile karşılaştırırlar. PCR testleri çok daha uzun süre pozitif kaldı-
ğı için, elbette PCR'da hala pozitif ama antijen testinde negatif olan birçok insan olacaktır. Bu, antijen  
testlerinin başarısız gibi görünmesine neden olsa da aslında, genel olarak bulaşıcı vaka mı sorusuna 
cevap verdiği sürece yeterli olacaktır. Sonuç olarak, antijen testleri mükemmel değildir ama yine de 
bizim yanıtlanmasını istediğimiz soru için değerli bir enstrümandır. Şu anda pandeminin durdurulma-
sı için bilinmesi gereken; bulaşıtırıcı mı ve bu nedenle karantinaya alınmalı mı? Sorularına rahatlıkla 
cevap verebilir.  

Doğru zamanda, doğru numune  ve numune alınmadan önce hasta bilgilendirmesi ile yalancı negatif 
sonuçların önüne geçilebilir. Kahve, soda veya meyve suları gibi asitli herhangi bir şey yedikten/ içtik-
ten sonra numune alınması yanlış bir pozitifliğe neden olabilir.  
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Numune alımından önce dişlerin  fırçalanması veya gargara ise yanlış bir negatif sonuç verebilir. 

Testin doğru değerlendirilmesi de önemlidir. Koyu bir bant oluşumu, virüs yükü fazlalığı ve bulaşıcılık 
lehine yorumlanırken silik/hafif bir bant, bulaşıcı dönemin başında veya sonunda olunabileceğini dü-
şündürmeli ve 24-48 saat sonra tekrar edilmesi önerilmelidir.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/1042688/RA_Technical_Briefing_32_DRAFT_17_December_2021_2021_12_17.pdf 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.15.21267691v1 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.18.21268018v1.full-text  

1971 Kars doğumluyum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1993’de 

tamamladım. Ankara Numune Hastanesi Anestezi bölümünde 4 yılık 

bir asistanlık eğitiminin ardından Mikrobiyoloji uzmanlığı eğitimi al-

mak için Süleyman Demirel Üniversitesi ’ne geçtim. Mikrobiyoloji Uz-

manlığımı aldıktan sonra bir süre Sinop Devlet Hastanesi’nde çalışıp 

ardından 2008 yılında Ankara Düzen Laboratuvarlar Grubu İmmuno-

loji Birim Sorumlusu olarak göreve başladım. Halen aynı kurumda gö-

rev yapmaktayım.  Özellikle İmmunfloresan mikroskobi ve organ spe-

sifik otoimmün hastalıkların tanısı ile ilgileniyorum. Yazmayı ve oku-

duklarımı paylaşmayı seviyorum. Yazdığım kısa öykü ve şiirimsileri 

‘’tutkunundefteri’’ isimli kişisel bloğumda, serbest stil web sayfası ve 

farklı öykü dergilerinde paylaşıyorum. 

Tutku TAŞKINOĞLU 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1042688/RA_Technical_Briefing_32_DRAFT_17_December_2021_2021_12_17.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1042688/RA_Technical_Briefing_32_DRAFT_17_December_2021_2021_12_17.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.15.21267691v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.18.21268018v1.full-text
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TOPLUMSAL KAOTİK ŞİDDET SARMALI 

Tarih 3 Aralık 2019, yer Ordu, akşam saat 18.30 sıralarıydı.  

Ordu’nun en işlek caddelerinden birinde genç bir kız, evine doğru hızlı adımlarla yürüyordu. Caddenin 
bitiminden sola yukarı doğru döndü. Birkaç dakika sonra evin kapısına varmıştı artık. Zili çaldı, otomat bo-
zuk olduğu için ablası pencereden dış kapı anahtarını aşağı attı. Anahtarı alıp kapıya doğru yöneldiği anda, 
elinde kocaman bıçağı ile, o insan diyemeyeceğim yaratık… 

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. Sınıf öğrencisiydi, bale dersinden çıkmıştı. Kendisini hayata tüm gü-
cüyle hazırlayan, yabancı dili, çaldığı enstrümanlar, okuduğu kitaplar ile tam bir sanat insanı olma yolun-
daydı. Merak edenler için yazayım, bazıları için ‘ama, o’da…’ diye başlayacak, bulunduğu yer, giydiği kıya-
fet ya da davranışları ile ilgili konuşulacak hiçbir durum yoktu. O sadece, içi gelecek güzel günler umuduy-
la dolu, bu vatanın yetiştirmekte olduğu bir sanatçı, ana babasının biricik evladı, adeta bir cevherdi. İsmi, 
Ceren Özdemir’di. 

Biraz geriye gidecek olursak… 

Tarih 17 Nisan 2012, yer Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, öğle saatleriydi. 

Her zamanki gibi hastanedeki işleri ile uğraşıyor, dertlere derman olmaya çalışıyordu. Bir ara servisteki 
odasına çıktı. Nereden bilecekti, daha 10 gün önce kanser nedeniyle ameliyat edip taburcu ettikten son-
ra, durumu kötüleşerek tekrar hastaneye gelen ve ne yaptıysa kurtaramadığı 80 yaşındaki hastasının to-
rununun ecel olup onu beklediğini. 17 yaşındaki bu yaratığın derdi ise, dedesinin yaşlılık maaşını artık kul-
lanamayacak olmasıydı. 

Henüz 30 yaşındaydı. Marangoz bir babanın 6 çocuğundan biriydi. Zor şartlar altında, ailesinin ve kendisi-
nin büyük emekleriyle okumuş daha 4 ay önce Göğüs Cerrahisi uzmanı olmuştu. Çiçeği burnunda evliydi 
ve 3 ay sonra baba olacaktı. Önünde eşi, çocuğu ve ailesiyle mutlu bir hayat ve mesleği ile ilgili müthiş 
hayalleri vardı. Adı, Ersin Aslan’dı. 

Sadece ikisini yazdım kısaca, oysa biliyorsunuz yüzlerce hatta binlercesi var… 

Töre diye öldürüleni, boşandı diye, artık şiddete uğramak istemediği için ayrıldı diye öldürülenleri var. 

Sadece sokakta olduğu için şiddete uğrayan hayvan dostlarımız var.  

Yıllarca süren emeğin ve eğitimin sonrasında, hastanelerde fiziksel ve psikolojik şiddete uğrayan hekimle-
rimiz ve sağlık çalışanlarımız var… 

Ne yazık ki saymakla bitmiyor… 

Günümüzde gelinen bu durumu, ‘Toplumsal Kaotik Şiddet Sarmalı’ ifadesi ile tanımlıyorum ben… 

Dokunun yani toplumun her köşesine yayıldığından toplumsal, giderek arttığından ve durdurulması için 
gerekenlerin yapılmıyor olmasından ise kaotik diyorum… 
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Peki neden böyle olduk biz? 

Nasıl bu hale geldik? 

Ne oldu bizim türkülerimize? 

Kalem tutan ellere kul olmayı ne vakit bıraktık biz? 

Aman doktor, derdime bir çare diyen bizim türkümüz değil miydi? 

Bir harf öğretene kırk yıl köle olunmayacak mıydı artık? 

Bizim ecdadımız değil miydi, fethettiği her yere barışı ve hoşgörüyü götüren? 

Vatanını işgal etmiş ulusun bile bayrağına basmayı reddedecek kadar yüce yürekli değil miydi bizim Ata-
mız? 

Komşusu açken, uykuya dalamayacak biz değil miydik? 

Tüyü bitmemiş yetim hakkı, Tanrı misafiri gibi deyimler bizim değil miydi? 

Özetle ne oldu da bu hale geldik biz? 

Cevaplar için tezler, kitaplar yazılabilir. Eğitimsizliğimiz, ekonomik şartların ağırlığı başta olmak üzere bir-
çok sebep sayılabilir. Kurumsal işleyişlerimizin etkin ve sistemli olmamasından dem vurulabilir. Yaşadığı-
mız tüm bu olaylar karşısında, hukuk düzeninin, kanunların, yaptırımların toplum vicdanını tatmin ede-
memesinden söz edilebilir. Kamu yönetimi ve sosyal bilimcileri ilgilendiren birçok tez ortaya konabilir.  

Akademik bir bakışla, benim söyleyebileceğim iki kelime var. Bir tanesi adalet diğeri ise liyakat. Bu iki keli-
me etik açıdan, ahlak açısından hatta dini açıdan (hatırlayın Hz. Ömer’i) bile en önemli iki değer olarak 
karşımızda durmaktadır. Gelinen noktada gördüğüm odur ki, bu iki kelimeye tekrar değer vermeye başlar 
ve yeni bir anlayış ortaya koyulur ise bir şeyler değişmeye başlayabilir. Belki de bu sayede yeniden, sevgi-
nin saygının hoşgörünün iklimini ülkemizde yaşatmaya başlayabiliriz.  

Aksi takdirde, umudunu yitirmiş, hayal kuramayan, mutsuz ve şiddet sarmalı içine büyüyen bir gençlikten 
ne bekleyebiliriz ki?   

Başa dönecek olursak; Ceren kızımızın adı, eğitim gördüğü fakültenin konferans salonunda, sevgili Ersin’in 
adı ise memleketinde bir Eğitim Araştırma hastanesinde yaşıyor. Peki ya, adı yaşatılamayan yüzlercesi, 
binlercesi?  

Onlar unutuldular mı?  

O halde bu yazı, birilerinin unuttuğumuzu sandığı, o yitirdiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarına haykıra-
cağımız birkaç kelime ile bitsin. 

Unutmadık, unutmayacağız. 

Bütün kötülüklere inat, gelecek güzel günler için, gençler için, motorları mavilikler sürmek için çok çalışa-
cağız. 

1968 yılı Pertek doğumluyum. 1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi’nden mezun oldum. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanıyım. 2009 

yılından bu yana Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerra-

hisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesiyim. Hukuk önlisans mezunuyum. 

Halen Bakırçay Üniversitesi Sağlık Hukuku Doktora Öğrencisiyim.  

Hasan Serdar IŞIK 
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          Tıbbiyeden Sanata… 

Çok eski tarihlerden bu yana edebiyat, müzik, resim, heykel ve sahne sanatları başta olmak üzere pek çok 

farklı alanda çok farklı cevherler barındıran tıp mesleği, mesleğimiz… 

 

Ve konu ile ilgili olarak, kendisi de Paris’te cildiye ihtisası yapmış olan Osmanlı askeri doktoru şair ve yazar 

Cenap Şahabettin bunu görmüş olacak ki; "Tıbbiyeden her şey çıkar, arada bir de doktor çıkar." vecizesini 

söylemiştir. Dünyaca ünlü yazar Anton Çehov’dan tutun da Alaeddin Yavaşça’ya ve Nevzat Atlığ’a, Musta-

fa Altıoklar’dan Ferhat Göçer’e müzisyen, yazar, yönetmen çok sayıda meslektaşımız vardır. Cenap Şaha-

bettin de, tıbbiyeli devlet adamlarını, müzisyenleri, şairleri ve romancıları kastediyordu bu tarihi sözüyle… 

Gerçekten de camiamızda hayatın ve sanatın her alanında, tarihe ve topluma mal olmuş, övüneceğimiz 

çok önemli kişiler gurur ve onur kaynağımız olmuştur. 

 

İşte bu kıymetli isimlerden biri de Sayın Prof. Dr. Cumhur Ertekin hocamız… 

Bilime ve sanata adanmış bir ömür… 

Kendisini nörolog, klinik nörofizyolog, yazar, karikatürist, amatör tarihçi, düşünür, muhalif, akıl hocası, eş, 

baba, dede, sanat-yemek-deniz aşığı olarak tanımlayan Prof. Dr. Cumhur Ertekin 1937 yılında Bornova’da 

doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1961 yılında bitirmiş, aynı fakültede 1965’de Nöroloji uzma-

nı, 1976 yılında ise Nöroloji Profesörü ünvanını almıştır. Ayrıca “Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG’ Derneğini 

ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalını meslektaşları ile birlikte kurmuştur. Mes-

lek hayatı boyunca mezun olduğu üniversitenin yanısıra birçok ülkede önemli çalışmalar yapmış, çeşitli 

konferanslara katılmış ve araştırma ziyaretlerinde bulunmuştur. Meşakkatli, keyifli, üretken ve binlerce 

hastanın hayatına dokunan uzun çalışma yıllarının ardından 2004 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Nöroloji AD’dan emekli oldu. Çalışma hayatına çok sayıda bilimsel makale, kitap ve kitap bölümü yanında, 

ulusal ve uluslararası çok sayıda ödül sığdırmayı başaran Sayın Prof. Dr. Cumhur Ertekin hocamız aynı za-

manda birçok derginin yayın kurulu üyeliğini ve hakemliğini de yapmıştır.  



10 

Nöroloji alanında yıllarca çalışıp, çok sayıda hekim yetiştiren, emekli olduktan sonra da üretmeye devam 

eden “bilge - hekim” Prof. Dr. Cumhur Ertekin hocamızın; engin bilgi birikimi ve akıcı üslubuyla kaleme 

almış olduğu iki değerli eserinden siz kıymetli okurlara kısaca bahsetmek isterim...  

 

 

 

 

 “Zulmün Tarihi” 

Kitabın ana konusu insanlık tarihinin çeşitli aşamalarında yaşanan zulümler. As-

lında insanlık serüveninin aynası olan bir yapıt. Tarih boyunca insanın insana 

yönelik eziyetini çok farklı örneklerle gözler önüne seriyor: Çin Seddi gibi çılgın 

projelerden Roma’nın deli imparatorlarına, piramitleri inşa eden tarih öncesi 

Mısır’dan 1 Mayıs’ta kanı dökülen endüstri çağının işçilerine, Hristiyan engizis-

yonlarından İslam’daki mezhep kavgalarına, Galileo’dan Hallac-ı Mansur’a eza 

çektirilen bilim insanları ve düşünürlere, cinselliğin cezalandırılmasından köleli-

ğin yaratılmasına, isyanlarıyla İngiltere’den Rusya’ya, Osmanlı’dan Amerika’ya 

20. yüzyıl öncesini katediyor. Zulmün Tarihi, bir bakıma bugünün insanına bir 

uyarı, geçmişe tekrar yenik düşmemesi için bir çağrı, daha aydınlık koşullara doğ-

ru bir hazırlık. 

“Tıbbın Öyküsü”  

Tarih boyunca insanlık türlü hastalıklarla mücadele etmiş, bu has-

talıklara çareler aramıştır. İlkel komünal toplumlardan bu yana 

sürekli değişim gösteren uygulamalar, inanışlar ve bilgiler insanlı-

ğın yanı sıra tıp tarihini de şekillendirmiştir. Farklı coğrafyalarda 

kimi zaman benzeşen kimi zaman ayrı yollar takip eden bu tarihçe-

yi Cumhur Ertekin, Tıbbın Öyküsü’nde bir araya getiriyor. Bilim 

Akademisi Serisi’nden yayımlanan bu kitabın sayfalarını çevirdikçe 

tıbbın zamanda ve mekânda izlediği yolculuğa şahit olacaksınız. 

Nazilli 1978 doğumluyum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000 yılı me-

zunuyum. Uzmanlık eğitimimi Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda tamamladım. Halen Ordu 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda görev 

yapmaktayım. 

Yeliz ÇETİNKOL 
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Wolfiporia cocos isimli bir mantar, kırmızı orman meyvesi artıklarını mayalayarak yeni ve hoş bir aro-
ma meydana getiriyor. 
 
Mantarlar size göre harika yiyecekler olmayabilir. Fakat bazı mantarlar, harika bir aroma yapma yöntemi 
olabilir. Biyolojik maddeleri mantar enzimleri yardımıyla dönüştürerek, oldukça hoş kokan bazı aromalar 
meydana getirmek mümkün. 
Belli bir mantar türünün meyve posaları, tohumlar ve siyah kuş üzümleri üzerinde çalışmasını sağlayan 
bilim insanları, bunun sonucunda güçlü bir dağ çileği kokusu ortaya çıkarmışlar. Bilim insanlarının bulgula-
rı, iki hafta önce Journal of Agricultural and Food Chemistry bülteninde yayımlandı. 
Araştırmacılardan biri olan ve Almanya’daki Giessen Üniversitesi Gıda Kimyası ile Gıda Biyoteknolojisi 
Enstitüsünde çalışan gıda bilimci Helgor Zorn, motivasyonlarının tarımsal atıkları yeniden kullanarak 
“ucuz ve yüksek oranda sürdürülebilir doğal aromalara dönüştürmek” olduğunu söylüyor. 
Koku oluşturan mantarın halihazırda bazı örnekleri bulunuyor: Örneğin maya, gül aromasına sahip bir 
kimyasal olan feniletanol-2 üretiminde kullanılıyor. Zorn ve meslektaşları öncesinde farklı bir mantar kul-
lanarak Hindistan cevizi ve nane aroması oluşturmuş. Her ne kadar mantar olmasalar da, belli bakteriler 
de vanilya özünün temelini oluşturan vanilinin seri üretiminde kullanılıyor. 
Fakat Zorn ve meslektaşlarının araştırdığı mantar grubu, bugüne kadar yaygın biçimde kullanılmamış. Bi-
lim insanları bu durumun değişmesine yardımcı olmak amacıyla, belli bir tarımsal atık çeşidinde birkaç 
yüz farklı mantar nesli yetiştirmişler. 

Çöp Kokusunu Çilek Kokusuna Çeviren 

Mantar  

Yazar: Rahul Rao/Popular Science. Çeviren: Ozan Zaloğlu. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.1c05770
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Siyah kuş üzümü gibi meyvelerin suyu sıkıldığında, geriye posa ve tohumlardan oluşan bir karışım kalıyor. 
Bu tarımsal artık, bol miktarda lif, protein ve şeker içeriyor. Tüm bunlar, mantarın mayalaması için bol 
miktarda içerik sağlıyor. Meyve üreticileri genelde posayı artık malzeme olarak gördüğünden, posa sıklık-
la hayvan yemine veya biyogaza çevriliyor; tabi tamamen atılmadıysa. 
Mantar geliştiği zaman, bilim insanları mayalanan maddedeki aromaları değerlendirmek için etkinliği ka-
nıtlanmış bir yöntem kullanmış. “Hangi tip aromanın geliştiğini kapları koklayarak gördük” diyor Zorn. 
Doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırma görevlilerinden oluşan bir heyet, kokuları test etmiş. Bu 
heyete, haftalık seminerler ile farklı aromaları tanıyıp tarif etme eğitimi verilmiş. Farklı mantarlar farklı 
aromalar meydana gelmiş; meyvemsi, otsu, tropik, maltsı, küflü ve metalik aromalar ortaya çıkmış. 
“Bazı kaplar gerçekten kötü kokuyordu” diyor Zorn. “Bazılarında ise çok hoş ve kayda değer bir aroma 
tespit ettik.” 
Bu kaplardan birinden tatlı bir çilek kokusu yayıldığı görülmüş. Kapta yetişen mantar, ormanlardaki odun-
ların üzerinde bulunan yenebilir bir mantar türü olan Wolfiporia cocos. Geleneksel Çin tıbbı uygulayan 
kişiler bu mantarı biliyor ve mantarın zihni sakinleştirip idrar atmayı kolaylaştırabildiğine inanıyorlar. 
Bilim insanlarının sonraki adımı, bu çilek kokusuna sebep olan bileşikleri belirlemek olmuş. Bir kokuyu 
kokladığınız zaman, aslında belli bir molekül veya bileşik bileşimini kokluyorsunuz. Bu bileşikler (R)-linalol, 
metil antranilat, geraniyol ve 2-aminobenzaldehit gibi anlaşılmaz isimlere sahip. Dördü de dağ çileklerin-
de bulunan bu bileşikleri koku bilirkişileri de tespit etmiş. 
Ardından, araştırmacılar bu dört bileşenin yapay biçimlerini kullanmış ve onları tamamen yapay olan bir 
kokuyla birleştirmişler. Bu kokteyli yeniden koklama heyetine vermişler ve heyet, bunun mantar karışı-
mındaki çilek aromasına çok benzediğine karar vermiş. 
Dağ çileği kokusunun sürdürülebilir biçimde oluşturulması faydalı olabilir. Dağ çileklerinin kokusu ile aro-
ması daha yoğun ve evcil emsallerinden daha kuvvetli olsa da, bu meyvelerin boyutları ufak. Fazla aroma-
tik bileşik içermiyorlar. Gerçek dağ çileklerini ormandaki evlerinde bulmak da zor. 
“Bildiğim kadarıyla, dağ çileği kokusu oluşturmada ticarete dökülmüş alternatif bir biyoteknoloji gü-
zergâhı bulunmuyor” diyor Zorn. 
Zorn, elde ettikleri sonucun patentini aldıklarını ve bir şirketin bu bilgileri seri üretimde kullanmayı amaç-
ladığını söylüyor; kokunun yiyeceklere aktarılmasında gerekli bir adım bu. Zorn süreç tamamlandığında, 
Avrupa Birliği’ndeki tüketicilerin Wolfiporia cocos sayesinde gıda paketlerinde “doğal dağ çileği aroması” 
yazısını görebileceklerini söylüyor. 
 
https://popsci.com.tr/cop-kokusunu-cilek-kokusuna-ceviren-mantar/  

 

 

 

 

1970 Ankara doğumluyum. Üniversiteyi 1994 KTÜ Tıp Fakültesi'nde 

ve uzmanlığımı 2005 KTÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Abd'nda  bitir-

dim. Rize ve Trabzon'da değişik hastanelerde uzman olarak çalıştım. 

Mesleki ilgi alanlarım Paleomikrobiyoloji, Mikrobiota ve Tıp Tarihi. 

Genel ilgi alanlarım Popüler Bilim, Tarih, Arkeoloji, Etimoloji, Türkolo-

ji. 

Metin SANCAKTAR 
 

 

https://popsci.com.tr/cop-kokusunu-cilek-kokusuna-ceviren-mantar/
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Keşke herşey bir rüya olsa… 

 

‘‘Müziğin sesini kısayım biraz, dikkatini dağıtmasın’’ 

‘‘Bu yol hayatta müziksiz bitmez, gece geç uyudum, yüksek ses uyanık tutuyor beni’’ 

‘‘Üstüne alkolü de fazla kaçırdın!’’ 

‘‘Yine başlama lütfen. Nefret ediyorum bu söylenmelerinden!’’ 

‘‘Üfff, gerginliğin yine had safhada bugün’’ 

‘‘Allah aşkına sinirlendirme beni. Ahmet’e söz vermemiş olsaydım geri döner, şu iki saatlik yolu ha-

yatta seninle çekmezdim. Şimdi bir sürü hazırlık falan yapmıştır, gitmesek ayıp olur çocuğa. Üstelik 

evden çıkarken geliyoruz diye arayıp söyledim. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, hava da berbat. Her an 

sağanak yağabilir, o da tam davet edecek günü buldu’’  

‘‘Demek yüksek sesle dinlemek istiyorsun, dur, sesi biraz daha açayım o zaman!’’ 

‘‘Ne yapıyorsun! Kolunu çek önümden, dikkatimi dağıtıyorsun! Eyvah!!!’’  

Direksiyon kontrolünü kaybeden Sedat, yolun kenarındaki korkuluklara çarptı hızlıca, aracın hava yas-

tıkları açıldı. Çarpma ile birlikte şiddetli bir ses yayıldı ortama ve araba aniden durdu. Emniyet kemer-

leri takılı olduğu için pencereden dışarı fırlamamışlardı. Pazar günü erken yola çıkmışlardı, anayolda 

olmalarına rağmen o saatte tek tük arabalar geçiyordu. Kazadan birkaç dakika sonra yoldan geçen bir 

araç hemen dörtlülerini yakarak sağa park etti. Araçtan inen adam kazanın olduğu tarafa doğru koş-

maya başladı. Şoförün olduğu tarafa gitti ilkin. Bir anda karşısında işyerinden arkadaşını gördü, şaşkın 

ve panik bir halde ‘‘Sedat oğlum, iyi misin?’’ dedi ve yanıtını beklemeden kazanın şokuyla ağlamakta 

olan kadına döndü, ‘‘Yenge, sen nasılsın?’’ diye sordu.  

‘‘İyiyim Metin’’ diye yanıt verdi Sedat, sessiz ancak yüzündeki ifadesinden acı çektiği belli olarak. Son-

ra karısına döndü, sert bir ifade ile ‘‘Zaten senin yüzünden bu haldeyiz, ağlamayı keser misin?’’ dedi. 

Arkadaşını sakinleştirmek için araya girdi Metin, ‘‘Şimdi tartışmanızın sırası değil, iyi ki Ahmet’in da-

vetini kabul etmişim de size rastladım.’’  

Bu arada yoldan geçen ve kazayı gören iki araç daha park etti. Araçlardan inenlerin destekleriyle ara-

banın kapısını açtılar, içeridekileri çıkardılar ve çok sarsmadan yere düz bir şekilde uzattılar. Görünüş-

te önemli bir şeyleri yoktu. Kadın ağlamaya devam ediyordu. Yardım edenler daha kötü sonuçlar ol-

madığını söyleyerek onu teselli etmeye çalışıyorlardı.  

       Bir Pazar Günü  
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‘‘Ambulans için aradınız mı?’’ diye sordu gelenlerden biri. ‘‘Hay aksi, arkadaşlarımı karşımda gö-

rünce unuttum, hiç aklıma gelmedi’’ diye yanıt verdi Metin, kendisini biraz da mahcup hissederek. 

‘‘Yaralılar iyi gözüküyor ama ne olur ne olmaz, hem trafik polisini hem de ambulansı ararım şimdi’’ 

diyerek konuşmasına devam etti adam. Telefonuyla acil yardım hattını aradı ve yaşanan kazayı an-

lattı. Kendisine sorular yönelten kişiye bulundukları yerin konumunu belirterek şehir merkezinden 

kaç kilometre uzaklıkta olduklarını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra, ‘‘Olayı anlattığım görevli, 

emniyete haber vereceğini ve en geç on dakikada ambulansın burada olacağını söyledi’’ diyerek 

bilgi verdi. 

Arkadaşlarının yanından ayrılmayıp onlara moral vermeye çalışan Metin, Ahmet’i de haberdar et-

mesi gerektiğini düşünerek elini cebine uzattı. Ancak o anda telefonunu şarj olması için arabada 

bıraktığını anımsadı ve almak için aracına yöneldi. Kaza olmasa şu anda hep birlikte keyifli vakit ge-

çiriyor olacaktık, diye aklından geçirdi. Hayatta neyin ne zaman yaşanacağı bilinmiyor, insanoğlu-

nun başına her an her şey gelebilir diye dalgın dalgın düşünürken arabasının kapısını açtı. Tam o 

anda, kornasına son anda basılan ve hızla üstüne gelen kamyonu çok geç fark etti, kaçacak zaman 

bulamadı. Aracın kapısıyla beraber Metin’i de tekerleklerinin altına alan şoför, orada bekleyenlere 

vurmamak için olanca gücüyle direksiyonu sola çevirdi ve karşı şeride geçti, o yöndeki korkuluklara 

çarparak anca durabildi. Ortalık bir anda iyice karıştı, sesler, bağrışmalar içinde arabalarından inen 

insanlar kamyona doğru koşmaya başladılar. 

İlk kazada yardıma gelenler, ölümle burun buruna gelmenin şokuyla kendilerini yere attılar, şanslı 

olmasalardı onlar da tekerleklerin altında kalmış olabilirlerdi. Hayatta kalmalarına sevinemediler 

bile. Sedat ve karısı da dâhil olmak üzere hepsi kazayı görmüştü. Karısının hıçkırıkları, Sedat’ın acı 

çığlığı karşısında sessiz kalıyordu. Gökyüzünü kaplayan kapkara bulutlardan yağmur damlaları düş-

meye başlamıştı ki ambulans, ikinci kazadan hemen sonra olay yerine ulaştı. Yardıma gelen sağlık 

görevlileri karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdılar, hemen ilk yardım çantasını alarak karşı tara-

fa geçtiler ve bir yandan da destek için ikinci aracı çağırdılar. Manzara korkunçtu. Kamyonun bu-

lunduğu alan kan içindeydi. Yağmurla beraber geniş bir bölge kırmızıya boyanmıştı. Metin için ya-

pabilecekleri bir şey yoktu. Durumu ilk kazadaki yaralılara göre daha kötü olan kamyon şoförünü 

sedyeye alarak ambulansa bindiler ve çalan siren sesi eşliğinde ayrıldılar.  

Kaza yerine gelen trafik polisleri, birilerine ulaşıp bilgi vermek için Sedat’a sorular sordu ancak o 

sadece ‘‘Metin’’ diyebildi. Çok üstelemediler, montunun içinden telefonunu çıkararak son aranan-

lar kısmına baktılar. Yaklaşık iki saat önce aranmış olan Ahmet isimli kişinin numarasını çevirdi polis 

memurlarından biri, ‘‘Oğlum hele şükür, sonunda geri dönebildin, kaç defa aradım lan!’’ diye sitem 

dolu bir ses tonu ile karşılaştı. Karşısında Sedat değil de kendisini tanıtan polis memurunun sesini 

duyunca, dizlerinin bağı çözüldü Ahmet’in ve olduğu yere çöktü. Yaşananları işitince ağlamaya baş-

ladı. Bir an önce evden dışarı fırlamak ve arkadaşlarının yanında olmak istedi. Nerede olduklarını 

sordu memura. Hastaneye götürüleceklerini öğrendi ondan. 

İkinci ambulans gecikti biraz. Trafiğin yoğunlaşmasıyla beraber yağmurun şiddetini iyice artırması 

şoförün görüş alanını zorlaştırmıştı. Kaza yerine varır varmaz Sedat ve karısını alarak yola koyuldu-

lar hemen. Az bir yol gitmişlerdi ki, sağanak yerini bu defa doluya bıraktı, önünü görmesi iyice güç-

leşti şoförün.  
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Sinirlenmeye başladı, ‘Abi, nasıl bir havadır bu? Ne uğursuz bir gün! Tabiat ana, yeminle insanoğ-

lunu cezalandırıyor’’ Lafını bitirmişti ki korkunç bir sarsıntıyla beraber bir patlama sesi duyuldu, 

aracı durdurdu hemen. ‘‘Hah, bir lastiğin patlaması eksikti. Bu hızda giderken çukuru nasıl göre-

yim? Arkada bulunan hastalara umarım bir şey olmamıştır’’ diye söylendi ve çabucak indi araçtan. 

Vücudunun her tarafına dolu çarparken zorlandı arka kapıyı açmakta. Sedat’a müdahale eden 

sağlık görevlisi, ‘‘Ne oldu?’’ diye sordu panik bir halde. Oluşan o ani sarsıntı esnasında cihazlardan 

biri sedyede uzanmakta olan Sedat’ın başına düşmüştü. Ciddi bir problem ortaya çıkmış, bilinci 

kapanmıştı. Telaşla konuştu görevli, ‘‘Bir an önce hastaneye yetişmemiz lazım, hastanın durumu 

kötü çünkü’’ Şoför lastiğin durumundan bahsetti ve hemen değiştirerek yola çıkacaklarını söyledi. 

Bu arada sedyenin yanındaki koltukta oturan ve kazanın şokunu yavaş yavaş üzerinden atan Se-

dat’ın karısı, kocasının durumunu görünce bir çığlık attı ve ‘‘Ne yaptınız kocama?’’ diye bağırarak 

ağlama krizine girdi yeniden. 

İkinci ambulans yola çıkmadan hemen önce, trafik polisleri başka bir araç istemişlerdi Metin için. 

Şoför, güç bela lastiği değiştirirken, Metin’in içinde bulunduğu ambulans geldi yanlarına. Hastane-

nin morguna götürüyorlardı onu. ‘‘Yardıma ihtiyacın var mı?’’ diye sordu gelenler. ‘‘Valla iyi olur, 

içeride sıkıntılı bir durum yaşadık, ne kadar erken gidersek o kadar iyi’’ diye cevapladı. Bir yandan 

da yaşananları anlatmaya başladı. Lastiği değiştirir değiştirmez, direksiyonun başına geçti yeni-

den. Kontağı çevirdi ama ambulans çalışmadı. Bir daha denedi fakat değişen bir şey olmadı. Yola 

çıkmayı bekleyen diğer görevliler tekrar araçlarından indiler ve yardıma gittiler ancak ambulansı 

bir türlü çalıştıramadılar. Sedat’ı bir an önce hastaneye yetiştirmek zorunda olduklarından araç-

lardaki kişileri değiştirmeye karar verdiler. Dolu, yerini tekrar sağanağa bırakmıştı. Sırılsıklam bir 

halde Metin’i ilk araca, Sedat ve karısını da ikinci araca aldılar ve yola koyuldular. Güç bela ulaştı-

lar hastaneye. Acil birimine götürdüler Sedat’ı ve oradan hemen ameliyata aldılar.  

Ahmet, emniyet görevlilerinin yardımıyla hangi hastaneye götürüleceklerini önceden öğrenmiş, 

onları bekliyordu. Bir yandan Sedat’ın karısını sakinleştirmeye uğraşırken bir yandan da ortak ta-

nıdıkları durumdan haberdar etmeye çalışıyordu. Bu koşuşturma içerisinde telefonu çaldı, arayan, 

yaşadığı binanın yöneticisiydi. ‘‘Ahmet bey, evde olmadığınızı biliyoruz. Hiç istemezdim ama size 

kötü bir haber vermem gerekiyor, evinize hırsız girmiş. Hemen gelseniz iyi olur. Önce sizi aradık, 

şimdi de emniyet birimlerine haber vereceğiz’’ Haber karşısında bir an duraksadı ve adamın söy-

lediklerini algılamaya çalıştı. ‘‘Hemen geliyorum’’ diyerek telefonu kapattı. Kadına vaziyeti anlattı, 

gitmesi gerektiğini ancak kısa sürede geri döneceğini söyleyerek alelacele ayrıldı hastaneden. 

Eve ulaştığında yönetici, polis memurları, komşular, herkes Ahmet’i bekliyordu. İçeri girdiğinde 

her yerin darmadağın olduğunu, tüm çekmecelerin açıldığını, kıyafetlerin yerlere atıldığını gördü. 

Şaşkın bakışlarla etrafa bakarken, ‘‘Kapıda hiç zorlama olmamış beyefendi’’ dedi memurlardan 

biri. Kaza haberini alır almaz evden can havli ile çıktığını anımsadı. O esnada kapıyı kilitlemiş ol-

sam bile yanıma anahtarı almayı unuttum, üstünde bıraktım herhalde, diye düşündü. Sonra bu 

fikrini memurlarla paylaştı. Görünürde taşınabilir elektronik eşyaları alınmıştı. Üzülecek o kadar 

şey söz konusuydu ki, çalınanları önemsemedi bile. Yapılması gereken resmi işlemleri bir an önce 

yerine getirip hastaneye dönmek istiyor, Sedat’ın sağlığını merak ediyordu.  
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Düşüncesi, merdivenlerden çıkan yaşlı komşu kadının söyledikleri ile dağıldı. ‘‘Evde çok sıkıldım, 

kötü havaya rağmen yine de çıktım dışarıya. Elinde bilgisayar ve küçük televizyon olan bir genç 

hızlıca yanımdan geçti, nefes nefese kalmıştı, bir şeylerden kaçar gibiydi. Tam o esnada arabanın 

biri benim bulunduğum yöne doğru hızlı bir dönüş yaptı ve karşı kaldırıma doğru koşan gence 

çarptı, çocuk çok sert bir şekilde kaldırıma başını vurdu.’’ ‘‘Teyzeciğim, gencin üzerinde gök mavisi 

kazak ve kot pantolon var mıydı? Saçı, sakalı birbirine karışmış mıydı?’’ diye sordu merdivenlerde 

bekleyen öteki komşu. ‘‘Evladım, kıyafetine çok dikkat etmedim ama uzun saç ve sakalı dediğin 

gibiydi’’ Adam konuşmasına devam etti, ‘‘Muhtemelen aynı kişi. Binaya girdiğimde o genç de 

önümde yürüyordu, kime gittiğini sorduğumda cevaplamadı. Tipi de pek hoşuma gitmedi doğru-

su. Çek git buradan dedim. Hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti ama benden sonra tekrar gelmiş ol-

malı. Epey bir süredir, bu muhitte hırsızlık yapan gençler çoğaldı ne yazık ki’’  

Polis memurlarından biri dayanamadı, ‘‘E anlatsana teyze, sonra ne oldu?’’  

‘‘Ne olacak evladım, adam genci arabasına attığı gibi uzaklaştı oradan. Kucağına almadan önce 

nabzına baktı, ölmüş diye bağırıyordu’’ 

‘‘Teyzenin anlattıkları karşısında gerekli incelemeleri yapıp size geri döneceğiz Ahmet bey, şimdi-

lik gidebilirsiniz’’ diye açıklama yaptı memur. 

Hiç vakit kaybetmeden yola çıktı Ahmet. Artık ne yapacağını, neye üzüleceğini bilmez bir vazi-

yetteydi. Bir yandan Metin, bir yandan hırsız… Umarım o genç hayattadır, diye düşündü. Ölümün 

soğuk rüzgârı düşüncelerinden çevresine yayılıyor, bedenini titretiyor, nefesini kesiyordu. Soluk 

alıp vermesi sıklaştı, penceresini açtı arabanın. Aralıktan yüzüne değen yağmur damlalarının ru-

hunu biraz da olsa sakinleştirmesini ümit etti.  

Hastaneye ulaşır ulaşmaz ameliyathanenin önüne koştu. Sedat’ın karısı ve haber verdiği hiç kim-

seyi göremedi. Görevlilerden birine arkadaşının durumunu sordu.  

‘‘Neyi oluyorsunuz hastanın?’’  

‘‘Arkadaşım benim, içeriden çıkmasını beklerken önemli bir telefon geldi, buradan ayrılmak zo-

runda kaldım’’ ‘‘Maalesef beyefendi, o hastayı kaybettik, aşağıya, morga indirdik’’  

Aldığı yanıt karşısında başı dolandı, dengesini kaybedip düşmemek için duvara tutundu ve ağır 

adımlarla uzaklaştı oradan. Morga indiğinde üzgün, kendini tutamayıp ağlayan bir sürü tanıdık 

gördü. Sedat’ın karısı yoktu, eve götürmüşlerdi.  

Ölümün derinlerde hissedilen sessizliğini, morga indirilen bir başka hastanın sedye üzerindeki gö-

rüntüsü bozdu. ‘‘Kimi kimsesi yok, trafik kazası, geldiğinde kalbi çalışmıyormuş, yine de yaşaması 

için epey bir uğraşılmış ama adam dönmemiş, yaşı da bayağı gençmiş’’ Söylenenleri işitince başını 

o yöne çevirdi Ahmet. Sedye üzerinde üstü örtü ile kapatılmış ölüyü ve yanına bırakılmış gök ma-

visi kazak ile kot pantolonu görünce yere yığıldı.  

Ayıldığında müşahede odasındaydı. Gün boyu yaşadıkları düştü aklına, hatırlar hatırlamaz da avuç 

içleriyle gözlerini kapadı ve ağlamaya başladı. Hıçkırıkları tüm bedenini sarsıyordu. Dökülen her 

gözyaşıyla beraber, acının ateş gibi kıvılcımı da yüreğini dağlıyordu sanki.  
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Onu yalnız bırakmayan arkadaşları, sonu görünmeyen bir sessizliğe bürünmüş gibiydiler. Bir süre son-

ra onların teskinleri ile yavaş yavaş sakinleşmeye başladı. Yaşamının artık hiçbir şekilde eskisi gibi ol-

mayacağını biliyordu. Geçmişe dönüp baktığında “keşke”lerinin olmaması için çaba sarf etmiş, şimdi-

ye kadar aldığı kararların hep arkasında durmuş, hayatını ona göre yaşamıştı. Bugün arkadaşlarını da-

vet etmesi, son nefesine kadar yaşayacağı en büyük pişmanlığı olacaktı. Bunun bilinciyle tekrar ağla-

maya başladı. 

 

 

Siverek'te doğdum. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun ol-

dum. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastane-

si'nde Anesteziyoloji  ve Reanimasyon, Dicle Üniversitesi Tıp Fakülte-

si'nde  Tıbbi Mikrobiyoloji ihtisaslarımı tamamladım. Şu anda Sancak-

tepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 

tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. 

Narin GÜNDOĞUŞ 
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Fotoğrafhane 

 

AKDAMAR ADASI/KİLİSESİ 
“Akdamar Adası'na, Akdamar (Ahtamar) adının verilmesi halk arasında bir efsaneyle açıklanmaktadır. 

Bu efsaneye göre adada yaşayan bir keşişin kızı olan Tamara'ya, karşı kıyıdan bir genç âşık olur ve her 

gece yüzerek onu görmeye gelir. Bir gece yine böyle yüzerek adaya gelmeye çalışan genç, fırtınada dal-

galara kapılır ve "Ah Tamara !" diyerek sevgilisinin adını haykıra haykıra boğulur.” Söylence böyle.  

“Kilise, Abbasilere bağlı olarak 908 –1021 yılları arasında Van ve çevresinde hüküm süren Vaspurakan 

Krallığının hükümdarı olan I. Hacik Gagik Ardzruni tarafından 915-921 tarihleri arasında mimar Ma-

nuel’e bir saray kompleksinin kilisesi olarak yaptırılmıştır. 

  
Vaspurakan Krallığı, Bizans İmparatoru II. Basil tarafından 1021-1022 yılında ortadan kaldırılmış ve son 
kral Senekerim 40.000 Ermeni ile birlikte Sivas kısmen de Kayseri civarına göç ettirilmiştir. Vaspurakan 
Krallığı’nın ilhak edilmesiyle birlikte Ahtamar Adası’ndaki Kutsal Haç Kilisesi bir saray kilisesi olmaktan 
çıkmış ve manastıra dönüştürülmüştür.” Tarihçe de böyle. 
Kaynak: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/van/gezilecekyer/akdamar-klses 
 

 

 

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/van/gezilecekyer/akdamar-klses
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İncil ve Tevrattan sahnelerin sergilendiği taş 
işçiliği 
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Fotoğrafhane 

NEŞE  GÖL  

Adana 1966 doğumluyum. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989 

yılı mezunuyum. S.B. Ankara Hastanesi Mikrobiyoloji bölümünde 1993 

yılında ihtisasımı tamamladım. Dr.Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Kadın 

Hastalıkları hastanesinden 2011 yılında emekli oldum. Halen 

Diagnoseq Doku Tipleme laboratuvarında çalışmaktayım. 

Fotoğraflar Neşe Göl 

Kilisenin iç kısmındaki freskler 
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MikroBulmaca 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşa-

ğıdan yukarı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 

AEROBAKTİN   ŞİZONT   GRAM 

XLD AGAR   CAMP   mRNA 

    SEROTİP       SPOR      CTX-M   

A B İ R A İ N X İ Y 

E E N N M E L K Ş Ç 

O K R C K D O L İ A 

Y m A O A D I S Z R 

A M S G B I L E O Z 

P O A R M A O R N L 

A R S A N B K O T İ 

R İ R P N İ K T A Z 

A G N M O A K İ İ T 

C T X - M R I P R N 
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MikroBulmaca 
H.CENK MİRZA  

Kayseri, 1982 doğumluyum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 

2006 yılında mezun oldum. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimimi 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı'nda aldım. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı'nda görev yapıyorum. Fotoğrafçılık (özellikle doğa 

fotoğrafçılığı) ile uğraşıyorum. 

□□□□□□ □□□□□□ □□□ 

□□□□□□□□ , □□□□ □□□ □□□□ 

□□□□□□ □□□□□□□□□□□. 

Bulmacadaki tüm kelimeleri bulduktan sonra, geriye kalan harfleri en üstteki sa-

tırdan başlayarak soldan sağa birleştirin ve gizli cümleyi bulun!! Gizli cümle; 

Edith Wharton'un bir sözü... 

Geçen sayının gizli sözü:   

Fazla tevazunun sonu, vasat insandan nasihat dinlemektir.  

İbn Haldun  


