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Sevgili okurlar 

Ülkemizde ilk resmi COVID-19 olgusunun saptanmasından bu yana bir yıl geçti. 

Geldiğimiz noktada pandeminin yükü bir yandan, özlük ve ekonomik sorunlarımız 

öte yandan  

Bir başka yeni bölümümüz KIRKAMBAR’da ise sahafların tozlu raflarında keşfettiği-

miz eski mikrobiyoloji kitaplarını paylaşacağız. Bu kitapların yazarlarıyla PORTRE’de 

karşılaşabilirsiniz zaman zaman. 

HARF TAMİRCİSİ adını verdiği, http://www.harftamircisi.com/ adresli sitesinde ya-

yınladığı yazılarıyla daha öncede sayfalarımıza konuk olmuş yazar, Dr. Mehmet Uhri  

pandemi günlerine ilişkin son yazısıyla yer aldı bültenimizde. 

Geçmiş sayılardan bildik bölümlerimiz de var. FOTOĞRAFHANE’de minimalizm ko-

nusunu ele aldık. MİKROBULMACA ise eskisi gibi aynı hızla devam ediyor. 

5.Ulusal Klinik Mİkrobiyoloji Kongresi(2019)’nde sunulmuş AGAR SANATI eserlerini 

de sayfalarımızda sergilemeyi sürdüreceğiz bu yıl boyunca. 

Dileğimiz sadece okuma uğraşınızla değil paylaşımlarınızla da güç vermeniz bülteni-

mize. Fotoğraflarınız, karikatürleriniz, yazılarınız için sayfalarımızda yeriniz hazır. 

2021’nin pandemi sorunlarının azalacağı bir yıl olmasını umar, hepimizi enfeksiyon 

riskinden uzaklaşacağımız günlere taşımasını dileriz. 

Sağlıkla ve umutla kalın 

Yayın Kurulu 

MERHABA 
 

Sevgili okurlar 

Pandeminin krize dönüştüğü günlerdeyiz ne yazık ki... 

Katlanarak artan COVID-19 olguları ciddi bir toplum sağlığı sorunu yaratmasının 

ötesinde bizler için, klinik mikrobiyoloji uzmanları için artan iş yükü, karşılığı öden-

meyen emek, umarsızca yıpratılan işgücü demek. Toplumda enfeksiyonun etkilerini 

azaltacak,  yeterli bir bağışıklık oranına erişmekten epeyce uzağız... 

Hedefimiz  sizleri gündelik hayatın yoğunluğundan biraz uzaklaştırmak, tarihle, bi-

limle, sanatla buluşturmak... 

Aşı konusunun tüm yakıcılığı ile kendini hissettirdiği bu günlerde ülkemizde aşı ve 

serum üretiminde ciddi emek vermiş Dr. Ahmet Refik Güran’ı tanıtacağız PORT-

RE’de... 

KIRKAMBAR’da ise bir psikiyatrın kaleminden sıtmanın nöropsikiyatrik etkilerini ak-

taran eski bir kitapçık var: Sıtma komalarında dimağda nesci tegayürler... 

FOTOĞRAFHANE’de bir uzak doğu felsefesinin fotoğraf sanatındaki yansımalarını  

ele aldık sayfalarımızda: Wabi-sabi… 

İçinde bulunduğumuz ayın sağlık gündeminde yer alan Dünya Menenjit Günü ve 

Dünya Aşı Haftası ‘nı da unutmadık.  

MİKROBULMACA’yı çözen okurlarımızı ünlü şarkıcı-gitarist Frank Zappa’’nın bir sözü 

bekliyor gizlenmiş olarak... 

5.Ulusal Klinik Mİkrobiyoloji Kongresi (2019)’nde sunulmuş AGAR SANATI eserle-

rinden örnekleri sayfalarımızda sergilemeyi sürdürüyoruz.  

Meslektaşlarımızın bülten içeriğine katkıda bulunması konusunda ümidimizi canlı 

tutuyoruz inatla... 

Siz de sağlıkla ve umutla kalın 

 

Yayın Kurulu 
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Türkiye’de salgınlarla mücadelede ve mikrobiyolojinin gelişmesinde öncü olmuş kişi-

lere yer vermeye devam ediyoruz. 

Çeşitli etkenlere karşı aşı üretim çalışmalarıyla 1933 yılında ülkemizden Nobel ödü-

lüne aday gösterilmesi gündeme gelmiş bir ismi taşıdık sayfalarımıza... 

Portre 

 

D R . A H M E T  R E F İ K  G Ü R A N  
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1) Bakteriyolojihane-i Osmani 
1893 yılında İstanbul’da yeni bir kolera salgını çıkmıştır. Paris’teki 

bakteriyoloji öğrenimini bitirip bir yıl önce dönmüş bulunan Zühtü 

Nazif ile Rıfat Hüsamettin hastaların dışkılarından bakteriyi izole 

ederek etiyolojik teşhisi koymuşlardır.  Salgın neticesinde 800 bin 

kişi hayatını kaybeder. Onlardan biri de dünyaca ünlü bestekâr 

Tchaikovski’dir.  

Salgın için padişahın Pasteur’den tavsiye istemesi üzerine, Pas-

teur, André Chantemesse’i İstanbul’a yollar. İstanbul’da üç ay ka-

lan Chantemesse bir ra-

por hazırlayıp döner-

ken İkinci Abdülhamit’e 

ayrı bir bakteriyolojihane 

kurulmasını tavsiye eder 

ve böyle bir laboratuvar 

kurulduğunda bunun ida-

resi için Pasteur Enstitü-

sü’nden Dr. Maurice Ni-

colle'i önerir. Dr. Nicolle, 

1893'de İstanbul'a gelir. 

1893’ün Kasım ayında Dr. 

Nicolle’ün yönetiminde 

bakteriyolojihane açılır ve 

önce Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin kimya laboratuvarında su ana-

lizleri yapılmaya başlanır. Bu laboratuvar sonradan 

“Bakteriyolojihane-i Osmani” olarak adlandırılır ve Dr. Nicolle bu-

ranın müdürlüğüne atanır. 

 

Dr. Maurice Nicolle 
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Bakteriyolojihane için Demirkapı’daki Askeri Tıbbiye’nin bitişiğinde 

yapılan, laboratuvar ve dersliklerden oluşan ahşap bina 1894 Ni-

san’ında tamamlandığında Fransa’dan ısmarlanan donanım henüz 

gelmemiştir.  

Bakteriyolojihane bir 

yıl sonra Dr. Nicolle’ün 

isteğiyle Nişantaşı’na 

taşınır. Bu yeni binada 

bakteriyoloji üzerinde 

kurslar düzenleyen Dr. 

Nicolle, doktor kursi-

yerlerin yanı sıra çok 

takdir ettiği Veteriner 

Dr. Ahmet Refik Gü-

ran'ı da seçerek kurs-

lara katılmasına öna-

yak olmuştur.  

Tıbbi bakteriyolojiye 

olduğu kadar veteri-

ner bakteriyolojiye de 

önem veren, birçok 

bakteriyolog yetiştiren, difteri, veba vs. serumlarını hazırlayan bu 

kuruluş, Dr. Nicolle’ün 1901’de Paris’e dönüşünden sonra 1910’a 

kadar Binbaşı Paul Remlinger’in ondan sonra da Dr. Paul-Louis Si-

mond’un idaresinde çalışmıştır. Bakteriyolojihane bu sıralarda 

Çemberlitaş’ta Matbaa Sokağı’ndaki bir binaya taşınmıştır. 

 

Çemberlitaş’taki  

Bakteriyolojihane-i Osmani Binası (1968) 
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2) Ahmet Refik Güran’ın Hayatı 

1873’de doğan Ahmet Refik Güran 

hayatı boyunca Kırşehir Redif Alayı 

Tabipliği, Bakteriyolojihane-i Baytari 

Müdürlüğü, Askeri Tıbbiye Bakteri-

yoloji, Yüksek Dişçilik ve Eczacılık 

Okulları Bakteriyoloji ve Hıfzıssıhha 

Öğretmenliği, Çatalca Ordusu Sahra 

Sıhhiye Müfettişliği Hastanesi Baş-

hekimliği ve Kolordu Bakteriyologlu-

ğu, Bakteriyolojihane-i Osmani Mü-

dürlüğü, Tıp Fakültesi Bakteriyoloji 

Profesörlüğü, İstanbul Belediye 

Meclisi Üyeliği ve TBMM III. IV., V., VI. ve VII. Dönem Bursa millet-

vekilliği yapmıştır. 

 Babası İlmiye’den Hoca Mehmet Rakım Efendi’dir. Rakım Efen-

di zamanının tanınmış hattatlarından olup, bugünün ölçülerine gö-

re bile çok açık fikirli bir din adamıydı. 

 Ahmet Refik Güran, 1885'te Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ni bitirerek 

Askeri Tıbbiye'ye girdi. 1893’de Pasteur Enstitüsü profesörü Dr. 

Maurice Nicolle ile tanıştı. 1894'te Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'den 

tabip yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu.  Dr. Ahmet Refik Güran , Dr. 

Nicolle ile birlikte 7 yıl gibi uzun bir süre çalışmış, mikrobiyoloji ala-

nında birçok değerli çalışmalar yaparak yayımlamıştır. Bakteriyolo-

jihane-i Osmani’de; sularda bulunan koliform basillerin türleri, Ve-

ba-i Bakari hastalığı ile serumu, lökosit sayımı, keçi ciğer ağrısı has-

talığı ile ilgili çalışmalar yapmıştır.  

 

Ahmet Refik Güran 

https://www.turkcebilgi.com/tbmm
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2) Ahmet Refik Güran’ın Hayatı 

 Bakteriyolojihane-i Baytari’de;  1913'te mandalarda sık görülen 

barbon (hırlama) hastalığına karşı "Dr. Refik barbon" aşısını bul-

muştur. Pasteur tarafından bulunan "tavuk kolerası" aşısını gelişti-

rerek kullanımını kolaylaştırmıştır. Ayrıca şarbon aşısını, şarbon se-

rumunu da geliştirmiştir. 

  1867 de öğretime başlayan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyede 

1894’den başlayarak ders vermeye başlamıştır. Dr. Refik Gü-

ran 1908-1909 yıllarında Tıp Fakültesinin Eczacı ile Diş Hekimliği 

okullarının bakteriyoloji hocalığına getirilmiştir. 

 8 Ekim 1912 – 29 Eylül 1913 tarihleri arasında çıkan Balkan sa-

vaşlarına asker hekim olarak katılmıştır. Meşakkatli geçen bu harp 

yıllarında tifüs hastalığına yakalanmıştır. Tifüsten sağlıklı olarak 

kurtulmayı başarmışsa da, sekel olarak bir bacağı ötekine göre ince 

kalmıştır. 

 1914 yılında, Dr. Paul-Louis Simond’un 

ayrılması ile Bakteriyolojihane’nin Müdürü 

olmuş, bu sırada “Hıfzıssıhha Müessese-

si” adı altında birleştirilen Bakteriyolojiha-

ne, Kimyahane, Da’ül-kelp (kuduz) Tedavi-

hanesi ile Telkihhane de onun yönetimine 

verilmiştir. Böylece Bakteriyolojihane’nin 

başına geçen ilk Türk olmuştur. Aynı yıl İs-

tanbul Darülfünunu'na profesör olmuştur.  

 

Parlamento üyelerini tanıtan “Kamutay Albüm : 1935” de 
Dr.Refik Güran tanıtımı  

https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/126218 
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Dr. Paul-Louis Simond 

Bakteriyolojihane-i Osmani’deki Çalışmaları Sırasında 

 Kendisinden beklenti büyüktür, 1.Dünya Harbi başlayınca bu kez 

ordu için aşı ve serum üretmesi istenir. Binlerce askerin hayatını 

ürettiği aşı ve serumlarla Refik Bey kurtarır.  

 1919'da "şarbon" aşısını Türkiye'de üretir.  

 Başında olduğu kurum ise cumhuriyetle birlikte Hıfzıssıhha adını 

alarak kabuk değiştirir. Zaman içinde dizanteri, tetanoz, meningo-

kok, veba, gonokok, tüberküloz aşısı üretir.  

 Kan alıp vermeye yarayan bir alet ile periton kanülü icat eder. 

Kültür ortamlarında kullanılan ve "Türk peptonu" denilen peptonu 

yapar. 

 Yoğurdun nasıl mayalandığını bilimsel olarak açıklayarak buna 

“Türk basili” adını koyar. Uluslararası literatüre giren bu keşfi 

1924’te de formülleriyle “Yemek Tarihi, Yoğurt Türk Basili” kitabıy-

la yayımlar. 

 Türkiye’de 1926’da ilk defa tüberküloz aşısını uygular.  
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 Ordinaryüs olur. Atatürk büyük önem verir Refik Bey’e, 1927’de 

mebus yapar, Bakanlıkta görev verir, bilimsel çalışmalarını teşvik 

eder. 

Dr. Ahmet Refik Güran, Mustafa Kemal Atatürk ve Celal Bayar ile  

  1933’te gazetede küçük harflerle büyük başarısı yazılarak No-

bel’e aday gösterildiği ilan edilir. 
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 Yukarıda bildirilen çalışmalar yanı sıra, daha birçok önemli ince-

lemeleri ile ihtira beratı (patent) almış olduğu buluşları da olan Dr. 

Refik Güran, yurdumuzda bakteriyolojinin kurulmasında, gelişme-

sinde, bakteriyoloji laboratuvar ya da enstitülerinin açılmasında, 

bakteriyologların yetişmesinde çok büyük katkıları olmuş bir bilim 

adamımızdır. 

Prof. Dr. Ahmet Refik Güran, 20 Şubat 1963'te İstanbul'da öldü. Be-

şiktaş Yahya Efendi Dergâhı'ndaki aile mezarlığında defnedildi. 

 

Güran'ın başlıca yapıtları: 

Çiçek Aşısını Tüplere Doldurmak İçin Yeni Bi Usûl (1919), Bakteriyo-

loji Dersleri (1919), Aşıların Kolaylıkla İstihzan İçin Yeni Bir Alet 

(1921), Yoğurt Hakkında Bakteriyoloji Tetkikatı ve Türk Basili (Dr. 

Sadi ile, 1924), İstanbul'da İlk Bakteriyolojihane Tarihi Hakkında 

(1947), Suların Tahkim ve Tasfiyesi (Refik  Sabri ile, 1948). 

 

Bir dönem Pendik Bakteriyoloji ens-

titüsü müdürlüğünü yapmış Mu-

zaffer Bekman tarafından yazılmış 

 “Türkiye’de  

Bakteriyoloji’nin Başlangıç Tari-

hi  ve Ordinaryus Profesör  

Dr. Ahmet Refik Güran’“  

başlıklı kitap 
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Portre 

1978 Hannover doğumluyum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 

2001 yılında mezun oldum. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimimi 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı’nda (2007-2012) aldım. Şu anda İstanbul Koç Üniversitesi 

Hastanesi’nde çalışmaktayım.  

BİLGE DİKENELL İ  

Kaynaklar: 

 1) ) Etker Ş. Paul Louis Simond ve Bakteriyolojihane-i Osmani’nin Çem-

berlitaş’ta açılışı (21 Eylül 1911), Osmanlı Bilimi Araştırmaları X/2, 2009. 

 2) Yoğurt Etkeni "Türk Basili" ni Bulan Ord. Prof. Dr. Refik Güran 

http://www.yalcinguran.com/2010/02/yogurt-etkeni-turk-basili-ni-bulan-ord
-prof-dr-refik-guran/ 

 3) Koleradan Koronaya Ahmet Refik Güran- Tolga Aydoğan 

https://twitter.com/tolgaaydogan/status/1243575497113698304 

 3) Türkiye’de Mikrobiyolojinin Kurulması 

http://www.mikrobiyoloji.org/TR/Genel/BelgeKardes.aspx?
F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF888E2D2167B4CAA0 

 4) https://www.turkcebilgi.com/ahmet_refik_güran 

 5) http://bgc.org.tr/ansiklopedi/guran-ahmet-refik-prof-dr-.html 

http://www.yalcinguran.com/2010/02/yogurt-etkeni-turk-basili-ni-bulan-ord-prof-dr-refik-guran/
http://www.yalcinguran.com/2010/02/yogurt-etkeni-turk-basili-ni-bulan-ord-prof-dr-refik-guran/
https://twitter.com/tolgaaydogan/status/1243575497113698304
http://www.mikrobiyoloji.org/TR/Genel/BelgeKardes.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF888E2D2167B4CAA0
http://www.mikrobiyoloji.org/TR/Genel/BelgeKardes.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF888E2D2167B4CAA0
https://www.turkcebilgi.com/ahmet_refik_güran
https://www.turkcebilgi.com/ahmet_refik_güran
http://bgc.org.tr/ansiklopedi/guran-ahmet-refik-prof-dr-.html
http://bgc.org.tr/ansiklopedi/guran-ahmet-refik-prof-dr-.html
http://bgc.org.tr/ansiklopedi/guran-ahmet-refik-prof-dr-.html
http://bgc.org.tr/ansiklopedi/guran-ahmet-refik-prof-dr-.html
http://bgc.org.tr/ansiklopedi/guran-ahmet-refik-prof-dr-.html
http://bgc.org.tr/ansiklopedi/guran-ahmet-refik-prof-dr-.html
http://bgc.org.tr/ansiklopedi/guran-ahmet-refik-prof-dr-.html
http://bgc.org.tr/ansiklopedi/guran-ahmet-refik-prof-dr-.html
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Kırkambar 

Sahafların tozlu raflarında bulduğumuz eserlere yer verdiğimiz bu 

bölümümüzde bu defa ülkemizde psikiyatrinin gelişmesinde önemli 

katkılar yapmış Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel’in sıtma ile ilgili 

bir eserine yer veriyoruz. 

 SITMA KOMALARINDA DIMAĞDA NESCİ TEGAYÜRLER 

isimli eserini tanıttığımız Dr. İhsan Şükrü (Aksel) 1899’da İstan-

bul’da doğmuş. Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine 

devam etmek üzere gittiği  Almanya’dan 1925 yılında Türkiye’ye 

dönen Dr. İhsan Şükrü Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi’nde 

şef olarak göreve başlamış ve  nöropatoloji laboratuvarını kurmuş. 

1953 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı olmasından 

sonra önce Çapa Tıp fakültesinde Psikiyatri kliniğinin kurulması,  

sonra da 1958 yılında Çocuk Psikiyatri Enstitüsü’nün kurulmasını 

sağlamış bir bilim insanı olan Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü’nün mes-

leğinin ilk yıllarında kaleme aldığı kitapçığı tam metin olarak taşı-

dık sayfalarımıza. 1934 yılında İstanbul’da Kader Matbaası’nda 

basılmış eserin ilginizi çekeceğini umuyoruz. 

Keyifli okumalar 
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Kırkambar 
YÜCE AYHAN  

Denizli 1963 doğumluyum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987  

yılında mezun oldum. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık eğitimimi 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı’nda 1992 yılında tamamladım. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapıyorum. Gezi 

yazı ve fotoğraflarımı kendime ait  www.agitoergosum .com adresli bir 

internet sitesinde yayınlıyorum. 

 

Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Ak-

sel’in bir diğer özelliği 1938 yı-

lında İstanbul Kuduz Enstitü-

sü’nde  Nöropatoloji şefi olarak 

görev yapması ve bu sırada 

Negri cisimlerine yönelik Mann 

boyama yönteminin modifikas-

yonuyla  “İhsan Şükrü Usülü” 

negri boyaması geliştirmesi 

 

Dr. İhsan Şükrü Aksel 
1899-1987 
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Fotoğrafhane 

Wa b i - s a b i  
Nesneler hiçliğe doğru yolculuklarında çözülmeye başladıklarında ve ezeli hallerine yak-
laştıklarında daha da kusurlu, daha da düzensiz hale gelirler. Doğayı anlayanlar yine bilir 
ki “hiç bir şey tamam değildir“. Her şey, evrenin kendisi dahi sürekli ve sonsuz bir inşa 
ya da çözülme durumundadır. Sık sık bir şeylerin bir zaman dilimi içindeki durumlarını 
keyfi bir şekilde “tamamlanmış” ya da “bitmiş” olarak addederiz.  

Wabi-sabi bu gezegen üzerinde çok fazla iz bırakmadan, yumuşak bir şekilde yol almayı 
ve her ne kadar küçük ya da önemsiz görünürse görünsün karşılaşılan her şeyin değeri-
ni bilmeyi öğütler. (1) 
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Temel düşünce; her şeyin geçiciliği, hiçbir şeyin mükemmel olmadığı, eksik kaldığı üzerine 
kuruludur. Zen tasarımı Wabi Sabi anlayışında atmamak, yenilememek, sadelik, zarif bir 
basitlik ve kendiliğindenlik önemli. Mümkün olduğunca doğal malzemelerle az, süssüz, 
asimetrik, paslı, lekeli, pürüzlü, kaba dokulu, ham, tamamlanmamış veya eskitme yüzey-
ler kullanılıyor. Cilasız, rustik ve yamuk ahşap kâseler; geçmişle bağ kurmayı sağlayan yıp-
ranmış, kusurlu ve birbiriyle uyumsuz günlük ihtiyacı karşılayan eşyalar benimseniyor. Ob-
jeler ile etkileşimde hoş, natürel, samimi, beklenmedik, insancıl, sıcak, anlamlı gelen, me-
lankolik ve insanı çeken bir şeyler var. Çatlamış duvardaki yosunlar, bir kulübe önünde es-
ki ahşap masa ve sandalye, ağaçtan dökülmüş yapraklar, masa üzerinde bahçeden toplan-
mış güller, meyveler… (2) 
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“Wabi-sabi mükemmel ve kalıcı olmayan, tamamlanmamış nesnelerin içindeki güzelliktir. 
Alçakgönüllü ve klasik olmayan nesnelere ait bir güzelliktir” (3) Wabi-sabi tam olarak bir 
estetik veya felsefe değildir. Bu ikisi arasında bir yerde, bir görme biçimi ve bozuk nesne-
lerin güzelliği ve değerini anlamak ve değerlendirmek yöntemidir. Sıklıkla, ne zaman duru-
lacağını bilmek diyebiliriz. 

Wabi-sabi ve fotoğraf 

İlk zamanlarda kullanılan fotoğraf makineleri ile ve alternatif işleme yöntemleri ile birçok 
sürpriz sonuç ve mükemmel olmayan çıktılar nedeniyle daha kolay olabilirdi. Dijital kame-
ralarla ise farklıdır, makine sürprizler veya yanlışlıklara izin vermez. Bu durumda çekeceği-
niz fotoğraflarda bazı yöntemler uygulayarak bu tarz çekim yapabilirsiniz. 

Yeni tekniklerin ve düşünme yöntemlerinin öğrenilmesi ile tarzınız geliştirebilirsiniz.  

Yaratıcılığınızı serbestleştirin 

Kendinizle yarışın 

Deneylerle eğlenin 

Perspektifinizi değiştirerek duygu, atmosfer, anın deneyimlenmesi veya beklenmeyeni bul-
mak mükemmelliğe öncelik tanımamak yollarını deneyebilirsiniz. Böylece yaşamınızdaki 
toplam güzellik artacaktır. Dijital kamera ile ICM (bilerek kamera hareketi), çoklu pozlama, 
uzun pozlama, filtre kullanımları, körleme çekim, kamera ayarlarını değiştirmeyi deneyebi-
lirsiniz. (4) 
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Fotoğrafımızda şekillere, renklere, dokuya ve paternlere yakından bakarak başlayabiliriz. 

Bir kasedeki lekeler, kapıdaki pas, tanıdık bir yüzdeki kırışıklıklar, ıslak bir kaldırımda ça-

murlu izler, kış gökyüzünde solmuş dallar gibi. 

1. Alçakgönüllülük – Çay merasiminde giriş özellikle alçak bir kapıdan yapılır ki başlar eği-
lir, aynı şekilde fotoğraf çekerken de nesneye yaklaşır ve eğiliriz. Böylece farklı açılar yaka-
lanabilir, daha iyiye ulaşılabilir.  
2. Kabul – Yakından izlerken nesnelerin kusurları, eksiklikleri izlenebilir. Her şey dönüşüm 
ve değişim halindedir, bunları izlerken görüp kabul ederiz. 
3. Merak – Hepimizin içinde gezi, okumak, arkadaş edinmek gibi konulara özendiren me-
rak vardır. Bazen basit veya kırılmış nesneler için de uyanabilir bu duygu. Her kırık, yara 
bir öykü barındırabilir içinde.  
4. Basitlik – Wabi-sabi aşırı dağılmadan tüm ayrıntılara dikkat göstermeyi anlatır. Görüntü 
gerçekte ne anlatmak istiyor gibi? 
5. Oynama – Bu günlerde bir fotoğrafı beğenmediğimizde hemen sileriz. Bazen silmeden 
biraz durup bizim görmediğimiz bir ayrıntıyı yakalamış olabilir mi diye bakmak iyi olabilir. 
(5) 

“Benim yaratıcı ilham perim, gerekli olmayanların elimine edildiği pratik olan Wabi-sabi’dir. 

Wabi(minimal) ve sabi (fonksiyonel) kesiştiği noktada yaratıcılığımın ortamı doğar.” Laurie 

Buchanan PhD  
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1. “http://www.prensesemektuplar.com/2009/04/wabi-sabi-ve-fotograf-uzerine.html 

2. http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=0&articleID=1076&bhcp=1 

3. Leonard Koren, Wabi-sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers 

4. https://medium.com/swlh/wabi-sabi-and-digital-photography-a1bf9612cff3 

5. https://wearejustlooking.org/wabi-sabi-photography/ 

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 

http://www.prensesemektuplar.com/2009/04/wabi-sabi-ve-fotograf-uzerine.html
http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=0&articleID=1076&bhcp=1
https://medium.com/swlh/wabi-sabi-and-digital-photography-a1bf9612cff3
https://wearejustlooking.org/wabi-sabi-photography/
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Her yıl Nisan ayında hatırlatıcı ve farkındalık artırıcı iki ayrı tarih kutlanıyor. Bunlardan ilki 24 

Nisan Dünya Menenjit Günü, bir diğer ise 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası.  

Menenjit hepimizin bildiği üzere saatler içinde ilerleyen, yüksek öldürme potansiyeline ve sekel 

bırakma riskine sahip ciddi bir hastalık. Bu hastalık her yıl 5 milyon vakaya neden olarak önemli bir kü-

resel halk sağlığı sorunu olmaya da devam etmekte. Yakın geçmişte (Kasım 2020) 73.Dünya Sağlık 

Asamblesi menenjitin önlenmesi, kontrolü ve 2030’a kadar menenjitin alt edilmesi (#defeatmeningitis) 

için küresel yol haritasını onaylamıştır. Dünya Sağlık Örgütü de bakteriyel menenjit salgınlarını ortadan 

kaldırmayı, menenjit kaynaklı ölüm ve engelleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bu küresel stratejiye 

yönelik girişimleri desteklemektedir.  

Menenjitle mücadelenin de en önemli alt başlıklarından birinin aşılar olduğunu belirterek her yıl 

nisan ayının son haftasında kutlanan Dünya Aşı Haftası’nın öneminden kısaca bahsetmek isterim. Daha 

önce farklı ülke veya bölgelerde bağımsız olarak düzenlenen aşılama etkinlikleri yerine Dünya Aşı 

Haftası adıyla ilk kez 2012 yılında kutlanan bu hafta bu yıl #aşılarbiziyakınlaştırır 

(#vaccinesbringuscloser) temasıyla kutlanacak.  

Bu Ay 
 

D Ü N YA  M E N E N J İ T  G Ü N Ü  

V E  D Ü N YA  A Ş I  H A F TA S I  
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Aşılar temiz su ve sanitasyonu takiben insanların sağlıklı yaşaması ve ömrünün uzamasını sağla-

yan en önemli buluştur. Bireylerin hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan farklı olarak aşılar 

yalnızca kişiyi korumaz. Kuşkusuz aşıların aşılı bir kişinin toplumdaki aşısız bireylere göre hastalıktan 

korunmasının sağlayan bir direkt etkisi vardır. Ancak toplum yeterli düzeyde aşılanırsa aşılar bulaşın 

engellenmesiyle hem aşısız bireylerin korunmasını sağlar hem de aşılananlara direk etkinin yanında 

ekstra bir yarar sağlar.   

Bugün içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle hem birey olarak bizlerin hem de ülkele-

rin gündeminde aşılar başlıca yer kaplıyor.  Bu durum mikrobiyoloji uzmanları olarak aşıların bizler ta-

rafından çok iyi bilinen önemlerinin toplumun diğer fertleri ve yöneticiler tarafından da kavranması için 

büyük bir fırsat. Dünya Aşı Haftası’nın bu yılki teması da farklı bakış açılarıyla bize aşıların önemini tek-

rar hatırlatıyor. Gerçekten de şu anda sevdiklerimizle eskiden olduğu gibi yakın olabilmek için aşılara 

ihtiyacımız var ve bu aşıların sağlanması için ülkeler, aşı üreticileri, üniversiteler yakın iş birlikleri içinde. 

Görünen o ki aşılar sahiden de yakınlaştırıyor. 

CİHAN YEŞ İLOĞLU  

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2013 yılında mezun oldum. 

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimimi İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi’nde 

tamamladıktan sonra yine aynı fakültede Temel İmmünoloji yandal 

eğitimine başladım. Yandal eğitimini tamamlamadan 2019 yıında Medikal 

Müdür olarak ilaç sektörüne geçiş yaptım. Şu an da GSK Aşı bölümünde 

Medikal Lider olarak görev yapmaktayım. 

Bu Ay 
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MikroBulmaca 

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

aşağıdan yukarı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 

ANTİKOR LAMEL MİKOZ NEMATOD H.pylori 

AMİP FAJ İZOLAT MacConkey 16SrRNA 
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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 satırdan başlayarak soldan sağa birleştirin ve gizli cümleyi bu-

lun !! Gizli cümlemiz ünlüşarkıcı-gitarist Frank Zappa’nın bir sözü. 

Geçen sayının gizli sözü:   

Hayat ileriye bakarak yaşanır, geriye bakarak anlaşılır. 
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Dr. Ayşe Hande Türk 
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Merkez Laboratuvarı 
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