
  

e-BÜLTEN   

Ocak 

2021 

İspanyol Gribi Sonrasında Otoportre -Edvard Munch 



2 

K a p a k  R e s m i  

 
“ Ç ı ğ l ı k ”  t a b o s u y l a  ü n l ü  N o r v e ç l i  
r e s s a m  Ed v a r d  M u n c h  y e d i  y a ş ı n -
d a  a n n e s i n i  t ü b e r k ü l o zd a n  ka y -
b e t m i ş  v e  d i n i  ku r a l l a r ı n  h a k i m  
o l d u ğ u  b i r  o r t a m d a  p s i ko n e v r o -
t i k  s o r u n l a r ı  o l a n  b a b a s ı  t a r a f ı n -

d a n  y e t i ş t i r i l m i ş .  Tu v a l i n e  ke n d i  ko r ku n ç  h a y a l l e r i n i  
v e  ka b u s l a r ı n ı  y a n s ı ta n  M u n c h ,  İ s p a ny o l  g r i b i n i n  p a n -
d e m i  g ü n l e r i n e  d e  t a n ı k l ı k  e t m i ş  v e  b u  ta n ı k l ı ğ ı n ı  r e -

s i m l e r i n e  y a n s ı t m ı ş  b i r  s a n a t ç ı . ( w i k i a r t )  
 

K l i n i k  M i k r o b i y o l o j i  U z m a n l ı k  D e r n e ğ i  a d ı n a  
s a h i b i  

S e l d a  E r e n s o y  
 

Yay ı n  K u r u l u  
B i l g e  D i ke n e l l i ,  C e n k  M i r z a ,  C i h a n  Ye ş i l o ğ l u ,   

N e ş e  G ö l ,  N i d a  Ö zc a n ,  Ye ş i m  B e ş l i ,  Yü c e  Ay h a n  
 

M e ş r u t i y e t  C a d ,  K ü l t ü r  A p t ,  N o : 3 8 / 1 5  K ı z ı l ay,  

A N K A R A  

 0 3 1 2 2 3 0 7 8 1 8 0 5 3 0 6 9 3 8 6 6 7  

 w w w. k l i m u d . o r g       k l i m u d @ g m a i l . c o m  

e-BÜLTEN   

Ocak 

2021 

 

https://www.wikiart.org/en/edvard-munch/self-portrait-after-spanish-influenza-1919
https://www.wikiart.org/en/edvard-munch/self-portrait-after-spanish-influenza-1919
https://www.wikiart.org/en/edvard-munch/self-portrait-after-spanish-influenza-1919
http://www.klimud.org
mailto:klimud@gmail.com


3 

 

Sevgili okurlar 

2021 yılının ilk sayısında yeni bir biçim ve içerikle karĢınızdayız. Yeni bölümlerimizi 

beğeneceğinizi umuyoruz.  

PORTRE bölümümüzde mikrobiyoloji alanına katkıda bulunmuĢ önemli kiĢilikleri siz-

lere tanıtmayı hedefliyoruz. Bu sayımızda  tifüs aĢısının ilk uygulayıcısı bir bilim in-

sanının portresi var sayfalarımızda. 

Bir baĢka yeni bölümümüz KIRKAMBAR‟da ise sahafların tozlu raflarında keĢfettiği-

miz eski mikrobiyoloji kitaplarını paylaĢacağız. Bu kitapların yazarlarıyla PORTRE‟de 

karĢılaĢabilirsiniz zaman zaman. 

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

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

pandemi günlerine iliĢkin son yazısıyla yer aldı bültenimizde. 

GeçmiĢ sayılardan bildik bölümlerimiz de var. FOTOĞRAFHANE‟de minimalizm ko-

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

5.Ulusal Klinik MĠkrobiyoloji Kongresi(2019)‟nde sunulmuĢ AGAR SANATI eserlerini 

de sayfalarımızda sergilemeyi sürdüreceğiz bu yıl boyunca. 

Dileğimiz sadece okuma uğraĢınızla değil paylaĢımlarınızla da güç vermeniz bülteni-

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

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

riskinden uzaklaĢacağımız günlere taĢımasını dileriz. 

Sağlıkla ve umutla kalın 

Yayın Kurulu 

MERHABA 
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Aşı konusunun yeniden popüler olduğu bu günlerde sizleri Tevfik Salim Bey (Sağlam) ile tanıştırmak 

istedik. Tifüs aşısını dünyada ilk defa uygulayan doktor, kendini mesleğine ve insanlığa adamış de-

ğerli bir bilim insanı. 

1) Hayatı: 

Tevfik Salim Bey (Ali Tevfik Salim), 27 Mayıs 1882 günü Ġs-

tanbul„da dünyaya geldi. Babası Sadaret ġifre Kalemi 

Müdürü Mehmet Salim Bey, annesi ise Nevber Hanım‟dır. 

Ġlköğrenimini Sultanahmet‟teki Nakilbent Okulu‟nda tamam-

ladı. 1891-1895 yılları arasında gerçekleĢen SoğukçeĢme 

Askeri RüĢtiyesi‟ndeki eğitiminin ardından 1898‟e kadar 

Çengelköy‟deki Askeri Tıbbiye Ġdadisi‟ne devam etti. Demir-

kapı‟daki Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane‟den 1903 yılında Tabip 

yüzbaĢı rütbesiyle mezun oldu. 

Mezuniyetinin ardından bir yıl Topkapı Sarayı içindeki Gülhane Tatbikat Hastane-

si‟nin Ġç Hastalıkları Kliniği‟nde çalıĢtı. Burada Süleyman Numan PaĢa‟nın asistanı ol-

du. 1906‟da Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane‟nin Ġç Hastalıkları öğretmen yardımcılığı sına-

vını kazandı ve Gülhane‟den ayrıldı; askeri ve sivil tıbbiyelerin birleĢtirilmesi ile oluĢ-

muĢ Dar‟ül Fünun Tıp Fakültesi‟nin Ġç Hastalıkları Kliniği‟nde Süleyman Numan‟ın ya-

nında laboratuvar Ģefi oldu. 

Bu dönem için Ģunları söylemektedir: 

“Avrupa kitaplarını okuduğum zaman hayalimde yaşattığım, hasretini çektiğim 

ideal kliniği Gülhane’de buldum. Ona dört elle sarıldım. 1909’da Tıp Fakültesin-

de Süleyman Numan’ın yanında laboratuvar şefi oldum. Onun yanında 1903-

1914 arasında 11 sene çalıştım. Yurduna ve milletine bağlı mükemmel bir in-

sandı, mükemmel bir hekimdi. Onun yanında yetişmek bir nimetti. Talih benden 

bu lütfu esirgemedi” 

Portre 

 

T E V F İ K  S A L İ M  S A Ğ L A M  
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1909 yılında "Ġç Hastalıklarında Klinik TeĢhis" adlı kitabını yayımladı. 1912 yılında 

Balkan SavaĢı‟nın patlak vermesiyle askeri hekim oldu. Tevfik Salim, Balkan SavaĢı 

baĢladığında Selanik‟te görevlendirildi. Sırasıyla Selanik Sıhhiye Bölüğü, Hadımköy 

Sıhhiye Bölüğü ve Yassıviran Bölge Hastanesi‟nde çalıĢtı. Yassiviran‟dayken askerler 

arasında yayılan tifüs ve kolera ile mücadele ederken kendisi de tifüse yakalanınca 

Ġstanbul‟a gönderildi. Nekahat dönemini geçirmek ve oradaki yaralı subaylara bak-

mak için gittiği Almanya‟nın Wiesbaden Ģehrinde bir buçuk yıl kaldıktan sonra Tıp Fa-

kültesi‟ne döndü. 

1914 yılında Birinci Dünya SavaĢı'nın baĢlaması üzerine Tıp Fakültesi‟ndeki görevin-

den ayrılıp Askeri Tıp Okulu‟na geçti ve 1915‟te henüz 32 yaĢında iken Ġstanbul‟da 

bulunan 2. Ordu‟nun baĢhekimi oldu. Birkaç ay sonra Erzurum‟daki 3. Ordu‟da görev-

lendirildi.  

Bu dönemi yine kendi cümlelerinden öğrenelim: 

“Kafkas cephesinde 3. Ordu Sıhhiye Reisliği’ne tayin olundum. 32 yaşında 

genç bir sıhhiye subayı olarak yüklendiğim bu iş başında 3,5 sene kaldım. 

Bu, hayatımın en mesut devresidir. Orada çok şey gördüm ve çok şey öğ-

rendim. Erzurum önünde müthiş bir kış ortasında, -32 derece soğukta çar-

pışan orduda, Türk Askerini tanıdım. Bunlar büyük felaketten sonra İstiklal 

Harbi’ni yapacak milletin evlatları idi.  

3. Orduda Türk Sıhhiye Subayı, hiçbir yabancının yardımı olmadan, sırf ken-

di kafasıyla, kendi eliyle, çok büyük işler gördü ve âdeta gayr-i mümkünü 

yaptı.” 

SarıkamıĢ Harekatı‟nda soğuktan ve salgın hastalıklardan büyük kayıp veren orduda 

tifüs aĢısı ile ilgili ülkedeki ilk önemli araĢtırmaları yaptı; aĢı uygulamaları ile birçok 

askerin hayatını kurtardı. Rütbesi albaylığa yükseltildi. 

 

2) Tifüs ve Aşı Çalışmaları: 

Tifüs savaĢ dönemlerinde ordularda görüldüğünden “Harp Humması-Ordu Humması”  

olarak da adlandırılmıĢtır. Bu isimlerin yanı sıra Birinci Dünya SavaĢı sırasında hasta-

lık, “lekeli tifo” adıyla da bilinmektedir. Eski dönemlerde, sinir bozukluklarına neden 

oldu-ğundan, tifo (kara humma) ve bazen de veba ile karıĢtırılmıĢtır. Hatta Balkan 

Harbi‟nde hastalığın adının “Tifüs mü? Tifo mu?” olduğu üzerine tartıĢmalar dahi ya-

pılmıĢtır. Daha sonraları Gülhane profesörlerinden Tevfik Salim, Abdülkadir Lütfi 

(Noyan) ve Nazım ġakir bu hususta yaptıkları çalıĢmalar neticesinde o günlerde ola-

rak bilinen salgının gerçekte tifüs salgını olduğunu ortaya çıkaracaklardır. 
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Osmanlı topraklarında görülen tifüs vakaları savaĢlardan önce yayılmayan sporadik 

vakalar olarak, özellikle de doğu illerinde görülmekteydi. Birinci Dünya SavaĢı için 

seferberlik ilan edildiğinde doğu cephesini oluĢturmak üzere Erzurum‟a doğru kendi 

imkanları ile yola çıkan askerler yollarda sivil halk ile de temasta bulunmuĢ, bu böl-

gelerdeki tifüsü Erzurum‟a kadar getirmiĢlerdir. Erzurum ve çevresindeki toplanma 

bölgelerinde de askerlerin bitlerden temizlenmesi, ibate ve iaĢe imkanlarının oldukça 

yetersiz olması nedeniyle tifüs baĢta olmak üzere salgın hastalıklar kolayca yayılabil-

miĢ, doğudaki Üçüncü Ordu birlikleri savaĢmadan adeta erimiĢtir.  
Daha sonra Üçüncü Ordu Sıhhiye Reisliği görevine getirilecek olan Tevfik Salim, bu 

koĢulların iklim Ģartlarının kötülüğü ve yolların yetersizliğinden, ulaĢım araçlarının 

bulunmayıĢından ve askerlerin iyi giydirilip beslenememesinden kaynaklandığını kay-

detmiĢtir. Bu yıllarda tren seferleri ancak UlukıĢla‟ya kadar yapılabiliyordu ve bu is-

tasyon da Erzurum‟a 900 km uzaklıktaydı. UlaĢım için düzgün bir yol olmadığı gibi 

ulaĢım vasıtalarının da bulunmaması doğu cephesine yapılacak ikmal ve asker sevki-

yatını engelliyordu. Çetin iklim Ģartlarına rağmen paçavralarla ayağını saran, nere-

deyse hiç beslenemeyen, sağlık hizmetlerinin çok yetersiz olarak verilebildiği doğu 

cephesinde salgın hastalıkların görülmemesi ihtimali bulunmamaktadır. 

Üçüncü Ordu‟da tifüs bu Ģartlar içinde süratle salgın halini almıĢtır. SarıkamıĢ muha-

rebesinden sonra tifüs daha da yaygınlaĢmıĢ, hava değiĢimi ya da firar ederek mem-

leketlerine dönen askerler vasıtasıyla Anadolu‟nun içlerine kadar yayılmıĢtır.  
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Tifüs salgınının tehdidi altında olan 3. Ordu‟nun katıldığı SarıkamıĢ Harekatı 22 Aralık 

1914‟ten 9 Ocak 1915‟e kadar 18 gün devam eder ve hemen sonra patlak veren sal-

gın nedeniyle askerler, hekimler ve hastane görevlileri de tifüse yakalanır. 3. Or-

du‟nun Kumandanı ve Sıhhiye Reis‟i de tifüse yakalanır ve ölümcül olan hastalıktan 

kurtulamazlar.  

Hastalık ahali arasında da tam bir salgın halini almıĢtır. Erzurum'da ahaliden günde 

20-30 kiĢi lekeli hummadan ölmektedir. 

1915 yılının ilk 10 ayında 4.377, 1916‟da 2.060, 1917‟de 791 ve 1918‟in ilk dokuz 

ayında 82 askerin ölümüne sebep olmuĢtur. 

Bu verilerden anlaĢılacağı gibi 1915 yılında büyük bir hızla ve ölümcül seyreden sal-

gın 1916 yılında da sık görülmesine rağmen ölümler oransal olarak azalmıĢ, 1917 yı-

lında hızını tamamen yitirerek 1918 yılında çok küçük sayılara kadar inmiĢtir.  

Bu tablonun oluĢmasında da yine asker hekimlerinin çabası büyük ölçüde etkili ol-

muĢtur. Bütün imkansızlıklara rağmen bitten temizlenmek için dezenfeksiyon yön-

temleri bulunmuĢtur. Kıyafetlerin bitlerden temizlenmesi için ekmek fırınları kullanıl-

mıĢ, bu yöntemin bir dezavantajı olan kıyafetlerin yanmasına karĢı da baĢka yöntem-

ler geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Üçüncü Ordu‟da dezenfeksiyon için en önemli buluĢlar-

dan biri de Sivas Menzil Mıntıka Sertabibi Dr. Ahmet Fikri Bey‟in geliĢtirdiği “Buğu 

Sandığı” olarak adlandırdığı bir çeĢit etüvdü. Buğu Sandığı kullanılarak basınçlı su bu-

harıyla bitler öldürülmekte elbiseler de yanmamaktaydı. Diğer taraftan çok kolay ya-

pılabilen, kolayca tamir edilebilen bir mekanizmaydı. Mücadele kapsamında yine bir-

liklere “bit kırma” emri verilmiĢtir. Ġmkânsızlıklar içinde bitler avuçlarla toplanmıĢtır. 
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YanlıĢ teĢhis de baĢ-langıçta mücadeleyi olumsuz etkilemiĢtir. 14 Mart 1915‟te 3. Or-

du Sıhhiye Reis-liği‟ne getirilen Tevfik Salim Bey, Erzurum‟a gelirken yollarda gördü-
ğü çok sayıda tifüslü hastaya grip teĢhisi konulduğunu görmesi üzerine göreve baĢla-

dığında grip teĢhisi konulmasını yasaklamıĢtır. 3. Ordu‟ya geldiği zaman karĢılaĢtığı 
manzara ise içler acısıdır. Hastanelerde neredeyse bütün hekimler ve idare memurla-

rı tifüse yakalanmıĢlardır. 

Yine kendi cümlelerine bakalım: 

“Salgınlar orduyu her taraftan sarmıştı. Geri sıhhiye teşkilatı son derece 
noksandı. Hasta ve yaralı sevkiyat yolları tanzim edilmemiş, sıhhi hizmete 

hiçbir kıymet ve ehemmiyet verilmemişti.” 

“Yukarıda tasvir ettiğim levha bu ihmalin acı cezasından bir sahnedir. Geri 

sıhhi teşkilatı kafi ölçüde hazırlamadan harp yapmanın şaşmaz ve affetmez 
cezası her vakit bu olmuştur ve olacaktır.” 

23 Mart 1915 tarihinde Erzurum Hastanesi‟ndeki manzara Tevfik Salim Bey tarafın-
dan Ģöyle anlatılmaktadır:  

“Bir subay koğuşunu gezerken bir karyoladan bitkin bir sesin bana seslendiğini 
duydum. İstanbul’da cerrahi kliniği asistanlarından Dr. Emin Bey, zavallı tanın-

maz bir hale gelmiş ateşler içinde yatıyor. Hatırını sordum, arkasından şikayet 
etti. Açıp baktığım zaman kocaman bir yatak yarasının açılmış olduğunu bir pan-

suman bile yapılmadığını gördüm”. 

Tevfik Salim Bey görevine baĢlar baĢlamaz yoğun bir çalıĢma temposunun içine gir-

miĢtir. Ġlk olarak birliklerin sıhhi durumu hakkında bilgi akıĢını düzenlemiĢtir. Topladı-

ğı bilgileri rapor haline getirerek her ay düzenli olarak Ġstanbul‟a göndermiĢtir. Bu ra-
porlar 1915 yılının Mart ayında baĢlamıĢtır. Bu tarihe kadar tifüs hastalarının miktarı 

hakkında güvenilir bilgiler edinmek mümkün olmamıĢtır. 
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Erzurum‟da, Erzincan‟da görülen salgınlara karĢı Kızılay Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Ser-

ver Kamil Bey ile alınacak tedbirlere iliĢkin konferanslar düzenle-miĢ, hastanelerin 

durumunun iyileĢtirilmesi için uğraĢ vermiĢtir. Hastaların cephe gerisine taĢınmasın-

da var olan imkânsızlıklar çözülememiĢ olsa da Tevfik Salim Bey‟in çabaları neticesin-

de sağlık sektöründe önemli iyileĢtirmeler yapılmıĢ ve 1915 yılı yazında tifüs salgını 

önemli ölçüde bastırılmıĢtır. Ne var ki 1916 savaĢları arka-sından tifüs tekrar patlak 

vermiĢtir. Alman Doktor Liebert hastalığın o günlerdeki boyutunu “ameliyat olsalar 

da olmasalar da ölüyorlardı”  diyerek anlatmıĢtır. Ancak bu dönemde ölümlere tezat 

gibi görünse de sağlık teĢkilatı yönünden hayli ilerleme kay-dedilmiĢtir. Hatta bu ge-

liĢmeyi 5. Ordu Komutanı Guse “artık genellikle tatmin edici” sözleriyle ifade etmiĢtir. 

Tifüs salgınlarının önlenmesindeki en önemli buluĢ aĢı uygulamalarıdır. Ülkemizde ti-

füse karĢı aĢı araĢtırmaları ilk kez ReĢat Rıza (Kor) ve Mustafa Hilmi (Sağun) Beyler 

tarafından yapılmıĢtır.  

Tevfik Salim Bey, 3. Ordu‟daki görevine baĢlamak üzere yola çıkmadan, tifüs salgını-

na karĢı alınacak tedbirler konusunda Dr. ReĢat Rıza Bey‟in görüĢlerine baĢvurur. Re-

Ģat Rıza, Dr. Mustafa Hilmi Bey ile birlikte 1911 yılında tifo, 1913 yılında kolera, di-

zanteri ve veba aĢılarını Türkiye‟de ilk kez hazırlamıĢtır. Tevfik Bey‟e kendi usulüyle 

hazırlanacak bir aĢının uygulanmasını teklif eder. Hastalığın etkeni 1909 yılında orta-

ya konmuĢ olsa bile halen aĢısı yoktur. 

Dönemin hekimleri tarafından hastalık etkeni, bitlerle bulaĢtığı ve etkenin belirli sı-

caklıklarda öleceği ya da antijenik özelliklerinin azalacağı biliniyordu. Dr. ReĢat Rıza 

1915 yılının ġubat ayında Tevfik Salim‟e tifüs mücadelesi için kullanılacak aĢı ile ilgili 

fikirlerinden bahsetmiĢ, hastalığın en ateĢli devresinde tifüslüden alınacak kanın için-

de bulunduğunu tahmin ettiği kan örneği fibrininden ayrıldıktan sonra küçük bir mik-

tarda deri altına verilirse bağıĢıklığı sağlayabileceği Ģeklindeki görüĢünü bildirmiĢtir. 

Bulunacak bir hastadan kan alınarak hazırlanacak aĢının ancak 2-4 kiĢiyi aĢılayabile-

ceği ve aĢı için deri altına verilen sıvı içinde hastalık etkeninin olup olmadığı, varsa da 

ne kadar konsantrasyonda olduğu gibi bazı eksik tarafları olmasına rağmen dünyada-

ki ilk tifüs aĢısı bu yöntemle bizzat Tevfik Salim tarafından 28 Mart 1915‟te hazırlan-

mıĢtır. 

Buna göre aĢı, diğer aĢılarda olduğu gibi hastalık etkeninin öldürülmüĢ veya zayıfla-

tılmıĢ bir Ģekilde vücuda verilerek bağıĢıklık kazandırılması esasına dayanıyordu. 

Kaynağında belirtildiğine göre bu konuĢmanın yapıldığı tarihte, hastalık etkeninin 

kanda bulunduğu kanıtlanmamıĢ olmakla beraber kuvvetle muhtemeldi. Etkenin 55°

C‟de 15 dakika tutulmakla hastalık yapma özelliğini kaybettiği bilinmekteydi. Hastalık 

etkenini kültürde üretmek mümkün olmadığından aĢı hazırlamak için tifüsün yüksek 

ateĢli devresindeki hastaların kanının kullanılması düĢünülmüĢtü. Bu aĢının hazırlan-

masında zamanın bütün bilgileri dikkate alınmıĢtır. 
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ReĢat Rıza‟nın önerdiği ve Tevfik Salim‟in hazırladığı aĢılarda tifüsün yüksek ateĢli 

dönemindeki hastadan 10-20 ml kan alındıktan sonra içinde cam boncuklar bulunan 

steril bir ĢiĢeye konularak 15 dakika kadar iyice çalkalanıp fibrinden ayırma iĢlemi 

yapılıyordu. Bunu takiben ĢiĢe ağzına kadar suya batmıĢ olarak 58-60°C sıcaklıkta bir 

ben-mariye alınıyordu. Sık sık çalkalanarak bir saat kadar burada bekletilip kandaki 

etken inaktive ediliyordu. ReĢat Rıza Bey yarım saatlik sürenin yeterli olduğunu bil-

dirmesine rağmen Dr. Tevfik Salim bir saat ısıtmayı tercih etmiĢti. Sıcak sudan çıka-

rıldıktan sonra ĢiĢenin ağzı alevden geçiriliyor, steril bir cam kutuya dökülerek bekle-

tiliyordu. Buradan alınan 5 ml aĢı aĢılanacak kiĢiye cilt altı enjekte ediliyordu. 

Kaynaklardan anlaĢıldığına göre, aĢıyı hazırlayanlar tifüs aĢısının teorik ve pratik nok-

sanlıklarının farkındaydı. Uygulanan miktar ampirik olarak belirlenmiĢti. Ġçinde bulu-

nan antijen miktarı belli değildi. Hastalığın devrine, Ģiddetine ve daha bilinmeyen bir-

çok sebebe bağlı olarak etkisinin değiĢken ve elde edilen sonuçların farklı olması bu 

eksikliklerin baĢında geliyordu. AĢı ancak hastalardan alınan kanla sınırlı bir miktarda 

üretilebildiğinden yaygın bir aĢılama imkanı bulunmuyordu. Bir hastadan alınan kanla 

2-4 kiĢilik aĢı elde edildiğinden, salgın zamanlarında en çok tehdit altında bulunan 

hekimler ve hastabakıcılar gibi sınırlı sayıda sağlık personelinin korunması için uygu-

lanabilirdi. Tevfik Salim Bey;  

“Lekeli humma 3. Ordu’da o kadar korkunç bir felaket halinde hüküm 

sürmekteydi ki zararı bulunmadığına kani olduğum böyle bir aşı ile ne kadar 

cüzi olursa olsun bir fayda elde etmeyi kazanç sayarak tereddütsüz uygula-

maya başladım”  

demektedir. 

Dr. Tevfik Salim Bey tarafından hazırlanan tifüs aĢısı, ilk defa 28 Mart 1915 tarihinde 

Hasankale‟de kendi arzuları ile Dr. Ġhsan Arif, Dr. Tevfik Ġsmail, Dr. Haydar Cemal, 

Dr. Salahaddin, Dr. Süreyya Ali, YüzbaĢı Zihni, Mülazım Ġsmail Hakkı, Cemil ve Na-

mık Beyler; yani beĢi doktor dokuz subay üzerinde uygulandı. Ġstanbul‟dan karargah 

heyeti ile birlikte gelen bu hekimler, çok sayıda tifüs hastasının yattığı ve hemen he-

men herkesin bitli olduğu Hasankale hastanesinde bir haftadan beri çalıĢmaktaydı. 

Dr. Salahaddin Bey aĢı olduğu gün, Dr. Haydar Cemal, Dr. Ġhsan Arif ve Dr. Tevfik 

Ġsmail ise sırasıyla 3, 5 ve 7 gün sonra tifüse yakalandı. AĢılanan diğer beĢ kiĢi hasta 

olmadılar. Dr. Salahaddin ve Dr. Haydar Cemal 15 gün süren ağır bir lekeli humma 

geçirdiler. Dr. Ġhsan Arif ve Dr. Tevfik Ġsmail‟in hastalıkları hafif seyretti. Bu vakaların 

ortaya çıkması, önceleri aĢıdan Ģüphe uyandırdıysa da bu hekimlerin tifüslüler arasın-

da çalıĢıyor olması ve üzerlerinde evvelce bit bulunması nedeniyle hastalığın daha 

önce alındığı, aĢılandıkları esnada kuluçka devrinde bulundukları sonucuna varıldı. 

Geç hasta olanların hastalıklarının hafif geçmesi, aĢının olumlu bir etkisi olarak yo-

rumlandı.  
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Bu sıralarda tifüs salgını Hasankale, Erzurum, Erzincan ve Bayburt‟ta Ģiddetli bir Ģe-

kilde sürüyordu. Bu vaziyette yararlı bir sonuç getireceğinden emin olunmasa da 

umutla aĢıya devam edilmesine karar verildi. 

Zararlı olmayacağına inandığı bu aĢıyı kendi deyimiyle “yangın ortasından fazla bir 

can kurtarmak” için yapmıĢ ve yapılmasını emretmiĢtir. AĢılama çalıĢmalarından önce 

Erzincan‟da 50 hekimin tifüsten öldüğü göz önüne alınırsa, aĢı ile korunma çalıĢmala-

rının ne denli önemli olduğu anlaĢılır. 

 

3) Savaş Sonrası Kariyeri: 

1929 yılında kurulan Ġstanbul Tabip 

Odası‟nın ilk baĢkanı oldu.  

1931‟de Gureba Hastanesi‟ne geçti. 

Hastanede uzun yıllar çalıĢmıĢ olan 
dahiliye mütehassısı Hacı Kemaleddin 

Bey 12 Mayıs 1931 tarihinde vefat 
edince yerine tayin edildi.  

O zamana kadar Bakteriyoloji labora-
tuvarında otopsilere ait bazı histolojik 

muayeneler yapılırdı. Biyopsi parçaları 
ise o sıralarda HaydarpaĢa‟da bulunan 

Tıp Fakültesi‟nin laboratuvarına gön-
derilirdi. Dr. Tevfik Salim 12 Temmuz 1931 tarihinden itibaren kendi servislerindeki 

otopsileri asistanlarına yaptırmaya baĢladı. Her asistanını üç ay otopsi yapmakla gö-
revlendirirdi. Asistanlar otopsi protokollerini düzgün bir Ģekilde tutardı. Vakaların his-

tolojik kupları Tıp Fakültesi‟nde Hamdi Suat (Aknar, 1873-1936) ile birlikte incelenir-

di. Hamdi Suat bey 1933 Üniversite Reformu'nda kadro dıĢı kalınca Vakıf Gureba 
Hastanesi'ne patolog olarak tayin edildi ve hastanede bağımsız bir patoloji laboratu-

varı kurdu. 

Tevfik Salim bunlara ek olarak hastanede modern bir klinik faaliyeti için gerekli olan 

elektrokardiyografi, bazal metabolizma ve bunun gibi cihazları tedarik etmiĢtir.  

1933 Üniversite Reformu ile Dar‟ül Fünun‟un kapatılıp yerine Ġstanbul Üniversitesi ku-

rulduğunda, Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde ordinaryüs profesör ve fakülte de-
kanı (ilk dekan) olarak görev yaptı. Ertesi yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile ters düĢerek 

görevden ayrıldı; meslek hayatını HaydarpaĢa Numune Hastanesi‟nde sürdürdü.  

Soyadı kanunu ile Sağlam soyadını aldı. 

1939‟da Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu‟nun daveti ile üniversiteye tekrar dönerek 
3.Dahiliye Kliniği BaĢkanlığı‟na atandı. Bu klinikte Türkiye‟de ilk kalp kateterizasyonu 

yapıldı; burada gerçekleĢtirilen karaciğer biyopsisi ve karaciğer dokusundan enzim 
çalıĢmaları dünya tıp literatüründe yerini aldı. 
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Dr. Sağlam, 1943 - 1946 yılları arasında Ġstanbul 

Üniversitesi Rektörlüğü görevini üstlendi ve bu dö-

nemde çıkarılan ilk üniversite özerkliği ile ilgili yasa-

nın mimarlarından birisi oldu. 

Rektörlük görevinden sonra da mesleğini üniversite-

de sürdüren Sağlam, Türkiye‟de ilk kez bir Akciğer 

Hastalıkları Kürsüsü‟nün kurulmasına öncülük etti. 

1951'de kurulan kürsünün baĢkanı oldu. EĢi Naile 

Hanım'ın parasal desteği ile "Naile Sağlam Tüberkü-

loz Enstitüsü'nü" kurdu. 1952‟de yaĢ haddinden 

emekli oluncaya kadar üniversitede çalıĢmayı sür-

dürdü. 

Tevfik Sağlam, Türkiye Verem SavaĢ Derneği‟nin kuruculuğunu ve baĢkanlığını yapa-

rak veremin Türkiye'den silinmesi için büyük baĢarılar sağlamıĢtır. Veremle mücade-

lesi 1923 yılında Eyüp'te bir verem savaĢ dispanseri kurulmasına öncülük ederek 

baĢladı. 1927'de, Dr. Tevfik Ġsmail (Gökçe) ile beraber “Ġstanbul Verem Mücadelesi 

Cemiyeti” adlı bir dernek kurarak devam etti. Kurulmasını sağladığı sanatoryumlar, 

dispanserler ile Ġstanbul'da etkin bir mücadele baĢlattı; ardından Anadolu'da Ģubeler 

kurmaya baĢladı. 

Veremden ölümler 2. Dünya SavaĢı yıllarında ve sonrasında 

tüm dünyada çok artmıĢtı; 1948 yılında verem konulu bir 

konferans düzenlendi ve konferans sonucunda kuru-

lan Türkiye Ulusal Verem SavaĢ Derneği'nin baĢkanlığına 

Tevfik Sağlam getirildi. 1963 yılına kadar derneğin baĢkanlı-

ğını yürüttü. Derneğin kurulduğu yıl, verem savaĢ dernekle-

rine gelir sağlayıcı 2537 sayılı kanunun çıkarılmasını sağladı.  

Türkiye'de veremle savaĢ alanında yapılan baĢarılı çalıĢma-

lar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü 1950'de Yakın ve Orta 

Doğu Uluslararası Verem SavaĢı Merkezi‟ni Türkiye'de kurmaya karar verdi ve mer-

kezin baĢkanlığına Dr. Sağlam seçildi. Tevfik Sağlam, 1952‟de Ġstanbul Üniversite-

si'ndeki görevinden emekli olduktan sonra UNICEF ve Türkiye Ulusal Verem SavaĢı 

Derneği ile Türkiye‟de yurt çapında baĢarılı olan veremle savaĢ kampanyalarını baĢ-

lattı. 

1959 yılında Uluslararası Verem SavaĢı Birliği‟ne baĢkan seçildi. XV. Uluslararası Ve-

rem Konferansı‟nın Ġstanbul‟da toplanmasını sağladı. 

Veremin yanı sıra sıtmayla mücadele konusunda da çalıĢtı; 1949 yılında UNESCO Milli 

Temsilcisi olarak seçildi ve ölümüne kadar bu görevi sürdürdü; sağlık eğitimi, hemĢi-

relik mesleğinin sorunları gibi alanlarda uğraĢ verdi. 
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11 Temmuz 1963 günü 81 yaĢındayken kalp kriziyle hayatını kaybetti. Bir gün önce o 

günkü kongre için geç saatlere kadar çalıĢmıĢtı. Doktorluğa ve bilime ait bütün eĢya 

ve kütüphanesini 3. Dahiliye Kliniği‟ne, merhum eĢi ve kendisine ait tüm mal varlığını 

ise Verem SavaĢ Derneği'ne bıraktı. 

1972 yılında, ölümünden 9 yıl geçmiĢ olmasına rağmen TÜBĠTAK Hizmet Ödülle-

ri‟nden birisi Tevfik Sağlam'a verilmiĢtir. Ödül, CumhurbaĢkanı tarafından Ġstanbul 

Tıp Fakültesi Dekanı‟na teslim edilmiĢtir. 

YayımlanmıĢ 5 adet kitabı bulunmaktadır. 

 

Kaynaklar: 

1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevfik_Sağlam 

2. Karatepe M. 1. Dünya SavaĢı Yıllarında Tifüs AĢısının Uygulanmasında Türk Hekimlerinin Rolü. 

Mikrobiyol. Bül.2008; 42: 301-313. 

3. BaĢustaoğlu A. Osmanlı‟dan Cumhuriyete Mikrobiyoloji Tarihine BakıĢ + Ord. Prof. Dr. Tuğgene-

ral Ali Tevfik (Salim) Sağlam.  

4. Bulut E., Bulut A., Yıldız PA., Yıldız A. SavaĢ Ġçinde SavaĢ; Tifüsle Gelen Ölüm. Uluslararası Sa-

vaĢ ve Kültür Sempozyumu Sempozyum Bildirileri. Aralık 2017; 15-24. 

5. Yıldırım N. Gureba Hastanesi‟nden Bezmialem Vakıf Üniversitesi‟ne. 2013.  

6. Özer S. 1. Dünya SavaĢı‟nda Osmanlı Devleti‟nde Tifüs (Lekeli Humma) Salgını. Belleten, Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu. Nisan 2016; 219-260. 

7. Orhun A. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Bilim ve Teknoloji https://www.academia.edu/43501780/

Osmanli_Impratorlugunda_Bilim_ve_Teknoloji?pls=RHCGQw9zM 

Portre 
BİLGE DİKENELL İ  

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.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevfik_Sağlam
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Kırkambar 

 Ülkemizde mikrobiyolojinin bir bilim ve uzmanlık alanı olarak 

gelişmesinde katkısı bulunan eserler sahafların bir köşesinde bizleri 

bekliyor. Tozlu raflarda bulduğumuz bu eserleri sizlerle paylaşma-

ya, tanıtmaya çalışacağız bu bölümümüzde. 

  

“Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Müessesesi Mütehassısı” Dr. Fe-

ridun Nafiz Uzluk tarafından kaleme alınan  

Bakte r i o l og i e ’ d e  Ku l l an ı l an   

ÜRETMEYERLERİ  VE  BOYALAR  

adlı kitap 1943 yılında Ankara’da Maarif Matbaası’nda basılmış 

ve 175 kuruş bedelle piyasaya sunulmuş.  

 

Besiyerleri için tarifler, boyalar ve boyama yöntemleri, serolojik 

inceleme miyarları, mikroskop kullanımı, deney hayvanlarından 

kan alma, sterilizasyon usülleri gibi hemen her konuda bilgi veren 

bir kaynak olarak hazırlanmış bir eser.  

 

 İlerleyen sayfalarda kitaptan yapılmış alıntılar yer almakta. Ül-

kemizde bir dönemin bilim diline yaklaşımı, mikrobiyoloji bilimine  

verilen değeri ve emeği yansıtan satırlar hepimizin ders alması ge-

reken bir bilim ve kültür mirası. 
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( K a p a k )  
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BAŞLANTI 

 

Bu kitab Bakteriolgie laboratuvarında çalışan Bakteriolog’lara, işçilere, müsteh-

zırlara Bakterologi’de kullanılan ekimyerlerinin hazırlanmasında az bilgisi olan 

yeni başlayanlara müracaat eseri hizmetini görecektir.  

Okur bu kitabta yazılan Üretmeyerlerini yapmağı iyice öğrenince diğer ekimyerle-

rini de kendi reçetesindeki anlatmala göre hazırlar.Bunları yazarken daha çok 

yerli ihtiyaclar gözönünde tutulmuştur.  

Bakteriologi lâboratuvarlarını kuranlar bilir ki, lâboratuvarın işlemesinde en güç 

noktayı, kullanılacak üretmeyerlerinin inanılacak surette hazırlanması teşkil 

eder. Böyle hallerde Bakteriolog’lara düşen ödev, lâboratuvarında çalışacaklara en 

önce Et Suyu, Buyyon, Agar, Jelatin üretme yerini hazırlamak için düzgünce bir 

pişirme kursu yaptırmalı, Üretmeyerlerine-reçetelerindeki yazılı ve konulması ge-

reken katgıları– temami temamina yapdırmaga dikkat eylemeleridir.  

Bu küçük kitab, pratik çalışmış bir lâboranta umumiyetle ekimyerlerinin inceliği-

ne ve işçiliğine –bütün husısiliklerine erebilmek için-gereken şeyleri toplamışdır.  

Bakterologi laboratuvarında çalışan kimseden istenilen şey, yardımcı vazifesinden 

başka bakterioloğun çalışma yerinin cihazlandırılması, boyaların hazırlanması, 

kullanılan eşyanın temizlemmesi, dezenfeksiyonu gibi işler üstüne bilgi sahibi ol-

masıdır. 

Kitabı hazırlarken okuduğum eserlerin adını yazımın sonuna koydum.  

Üretmeyeri dilimizde –bu çıgırda başlı, başına  yazılmış—ilk eserdir. Yoksa bakte-

riologiye ait  50 yıldan beri yazılan Türkçe kitapların baş tarafında ekimyerlerinin 

bulunması usuldendir. 

Terminlerde ileri bir yenilik yapmadım. Bunun sebebi herkes usuna gelen  sözü 

dillimize sokarsa, yüzlerce yıldan beri büyük dil bilginlerinin çalışmalarıyla geli-

şip güzelleşen Türkçemiz içinden çıkılmaz hale düşer, bunu ancak Batı ve Doğu 

dillerini ve hele 700 seneden beri yazılan Türkçe tıp kitaplarını inceleyerek dili-

mizin bünyesine  uyan sözleri almak suretiile bilginler derneği yapabilir. Bununla  

beraber ağdalı  sözler yerine aydın, açık bir dil kullandım.  
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Fransızların Milieux  de Culture, Almanların Naehrboden sözünü vaktile ―vasatı 

zeri‖ diye tercüme etmişlerdir.  Onun yerine  ekimyeri dedim, kitabın adını da  

üretme yeri diye koydum. Bu iki sözden birisi beğenilecek ve belki de tutunacak-

tır. Birinci bölüm 56 sulu, ikincisinde 63 kati ekimyerinden, PH tayini, ekim yeri-

ne katılacak sulardan, ekimyerlerinin tazelenmesinden, kiebo adlı ve içersinde et-

suyu, Agar, Pepton gibi uzvi maddeler bulunmayan ekimyerinden ve büyük firma-

ların ticarete çıkardığı hazır ekimyerlerinden söz açtım.  

 

Merkez Hıfzıssıhha Müessessesinde böyle hazır ekimyerlerinin emre âmâde bu-

lundurulması, uzak yerlerde çalışan ve dolaylarında bakteriologi istasyonu bulun-

mayan yerlerdeki hekime faydalı olabilmek  imkanını hemen hazırlamalıyız.  

Kısırlatma = Sterilisationların türlü şekillerini anlattım.  

Boyama bölümünü, Frengi ve kahn temaülleri, Bakteriologi—Serologiye  çalışır-

ken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, en sonunda da lâboratuvar hayvanlarının 

üretilmesi ve hastalıklarını yazdım.  

Almanya’da bulunurken derleyip topladığım bu kitabın yeni ihtiyaçlara da karşılık 

vermesi için çabaladım. 1940 da açtığım ve belediyenin yol açmasıile yıkılan Uz-

luk  basım evinde tâb’a başlamıştım. Yersizlik dolayısile  1942 de elden çıkarmak 

zorunda kaldığım uzluk basım evi dizim makinesi ve harflerini  Maarif Vekaltei 

matbaasına sattım, ve orada kendi paramla bastırdım.  

Kitabın sonundaki hece harflerile dizilmiş (içindekiler) kitabın adeta küçültülmüş 

bir örneğidir. Eserde görülen yanlışlara göz yumulmayarak tarafıma bildirenlere 

minnettar kalacağım. 

Kitabın daktilosunda kıymetli yardımlarını esirgemeyen Enstitünün iki çalışkan 

memuruna Bn. Adile Çakar ve F. Beyazıt’a teşekkür ederim.  

 

 Ankarada Hıfzıssıhha Müessesesi serum laboratuvarı  

Dr. Feridun Nafız Uzluk  
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( s a y f a  9 8 )  
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( s a y f a  1 5 6 )  

 

( A r k a  K a p a k )  
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23.Beyin ezmesi 

 

«Anaerobi için»  

 

İnsan «bu bi lhassa daha iy idir» veya hayvanın ölümünden en geç  24  saat  

sonra bir  veya birkaç bey in al ınıp  üstünde bulunan bütün damar,  s inir ,  

beyinzarlar ından ayırdedi ld ikten sonra et  makinesinde çeki l ir ,  küçük par-

çalara  ez i lmiş  taze  bey in maddesi  tart ı l ır ,  b ir  k ıs ım çeşme suyu «hamızı  

o lmaması  lazımdır» 2  k ıs ım beyin ezmesine  kat ı l ır  ve  ince k ı l  e lekten sü-

zülür .  Beyin ezmesinin içers inde kalan hava,  2  saat  buhar  kazanında kay-

natmak suret iy le  ç ıkart ı l ır  «Otoklav  deği l»  bütün bu amel iyeler  insan  

ölümünden veya k esi lmiş  hayvan  beyninden al ınması  muhakkak aynı  gü nü 

yapı l ıp  bit ir i lmel idir .  Müteaakıp  gün bey in ezmesi  iht iyaca  göre,  tüplere  

10 cc.  l i t rel ik  balonlara doldurulmal ıdır .  Sonra bu  bey in hulâsalar ı  110 oC  

de en az  2  saat  otoklavda takim edi l mel idir .  

 

( s a y f a  1 0 )  

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. 
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Harf Tamircisi 

Pandemi notları Ocak 2021 

Tüm olumsuzluklarına karĢın Covid 19 pandemisine iyimser gözle bakmaya çalıĢır-

sak salgının bazı alıĢkanlıklarımızda olumlu yönde değiĢikliklere yol açtığını söyle-

yebiliriz. 

KiĢisel hijyen veya sosyal mesafe yanı sıra salgının olumlu etkilerinden birinin kar-

go hizmetlerinde yaĢanmakta olduğunu düĢünüyorum. 

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle yüz yüze alıĢveriĢlerin giderek online alıĢveriĢlere 

dönüĢtüğünün hepimiz farkındayız. Bu durum kargo trafiğini arttırırken sosyal me-

safe ve hijyen kuralları yüzünden kargo hizmetlerinde alıĢkanlıklar da hızla değiĢi-

yor. 

Birtakım kodlar vs. kullanılarak müĢteri ile temas azaltılırken kargoların kurum ve-

ya site içlerinde belirli noktalara bırakıldığına Ģahit oluyoruz. Yani, kargo ayağınıza 

gelmiyor siz kargonun ayağına gitmek durumunda kalıyorsunuz. 

Bakın bu çok iyi oldu. 

“ġimdi bunun nesi iyi oldu?” diyeceksiniz. 

KARGO MAHREMİYETİ 
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Pandemi öncesinde çalıĢtığım hastane ortamında ne yapıp edip sizi bulan kargo 

elemanları Covid 19 korkusundan hastane içinde dolaĢmak yerine araçlarını park 

edip kargolarını teslim almak üzere kargo sahiplerini bahçeye çağırmaya baĢladı-

lar. Hastane ortamında mesai saatlerinde iĢi gücü bırakıp kargocunun ayağına git-

mek zorunda olmanın nasıl olumlu bir yanı oluyor diye düĢünebilirsiniz. 

Dedim ya çok iyi oldu. 

BaĢıma gelenleri anlatınca hak vereceğinizi umuyorum.  

Efendim malumunuz, gündüz evde kimse olmaması veya biri olsa da kargo yüzün-

den evde hapis olmak istemeyenler için ideal çözüm kargonun iĢyerine teslim edil-

mesidir. Kurumsal firmalardan yapılan alıĢveriĢlerde sorunsuz iĢleyen kargo tesli-

matları bireyden bireye veya müstahsilden gönderilen kargolarda “küçük” aksak-

lıklara ve iletiĢim kazalarına yol açabiliyor. 

Nasıl mı? 

Ġzmir‟deki abimin eĢinden taze enginar göndermesini rica etmiĢtim. Laf aramızda 

Urla enginarının lezzeti özeldir. Yenge hanım güzelim enginarları tarladan almıĢ 

ancak yanında getirdiği koli kutularına heybetli enginarları sığdıramamıĢ. Tarla sa-

hibinin yardımıyla bulabildiği ilk uygun kutuya koyup benim adıma çalıĢmakta ol-

duğum hastanenin baĢhekimliğine teslim edilmesini belirten notla kargo firmasına 

teslim etmiĢ. Dahası jest yapıp kargo ücretini de peĢin ödeyince Ģirket beni bul-

maya çalıĢmayıp teslimatı baĢhekimliğe yapmıĢ ve gitmiĢ. 

Eh, buraya kadar sorun yok. 

Sorun, iĢ çıkıĢı imza atmak için hastane hekimlerinin baĢhekimliğe gelmesi ve 

baĢhekim sekreterliğinde beni bekleyen heybetli kolinin ilgi çekmesiyle baĢlıyor. 

Herkesten önce koliyi almaya gelebilsem belki iĢ bu kadar büyümeyecekti. Ancak 

içinde otuza yakın enginar bulunan ismim yazılı kolinin bir yem Ģirketine ait olması 

ve üzerinde “BÜYÜKBAġ HAYVAN YEMĠ” yazması hastanenin heybetli doktorların-

dan sayılabilecek bendeniz için hayli müstehzi bir durum yaratmıĢtı. “Doktor bey 

dıĢarıdan yemek söylemiĢ” diye baĢlayan takılmalar koliyi açıp içindekileri göster-

meme rağmen günler boyu sürdü. 

Neyse ki artık Corona var. Kargo yüzünden yaĢanabilecek bu tür ”küçük” aksilikler 

kargo mahremiyetine takılıp hastane bahçesinin kuytularında kalabiliyor. 

Dahası da var. 

Pandeminin baĢlayıp herkesin evine tuvalet kâğıdı ve kuru gıda stokladığı günler-

deydik. Kargocular henüz kiĢiye elden teslim alıĢkanlıklarını değiĢtirmemiĢlerdi. 

Ayvalık yakınlarındaki tanıdık mütevazı mandıradan paketlenip vakumlanmıĢ pey-

nir sipariĢ etme gafletinde bulunmuĢtum. Peynirlerin yola çıktığına dair kargo bil-

gileri de telefonuma gönderilmiĢti. Ancak hasta baĢında olduğum için kargo Ģirketi 

beni bulamamıĢ aynı odayı paylaĢtığım hanım meslektaĢım ücretini ödeyip kargo-

yu teslim almak durumunda kalmıĢtı. 
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Kargoyu teslim alan meslektaĢım gelen kolinin fotoğrafını çekip “abi kargonuz gel-

di  ” mesajıyla bölüm çalıĢanlarının olduğu whatsupp grubuna gönderdi. Mesajı 

görüp peynirlerin salimen gelmiĢ olduğuna sevinirken grubun diğer üyelerinin gü-

lücük içeren emojilerine de doğrusu o sırada pek anlam verememiĢtim. 

Çünkü kutunun üzerinde kocaman harflerle yazan “KOTEX” in ne anlama geldiğini 

bilmiyordum. 

Millet pandemi kısıtlamaları ne-

deniyle tuvalet kâğıdı baĢta ol-

mak üzere evine ihtiyaç malze-

mesi stoklarken koli ile “kadın 

bezi” sipariĢ etmiĢ olmam el-

bette dikkat çekiciydi. Benim 

gibi kalıplı biri için kanatlı, ultra 

uzun özelliklerin belirtilmiĢ ol-

ması da hanım meslektaĢlarım-

ca makul seçim olarak görül-

müĢtü. Beyler ise daha insaflıy-

dı. Herkesin içinde olmasa da 

bire bir görüĢmelerde “Bu yaĢta 

hormonlar çalıĢıyor, bravo val-

la” biçiminde takılıyorlardı. 

EĢimin konu hakkındaki yorumu ise hafif bir gülümsemeden sonra “Neyse, en 

azından peynirler temiz bir kutunun içinde gelmiĢ” Ģeklinde oldu. 

Kargo teslimatlarının gözlerden ırak yapılmasından memnuniyetimin nedenini an-

lamıĢ olduğunuzu ve bu durumu da Covid-19 pandemisine borçlu olduğumuz ko-

nusunda anlaĢtığımızı umuyorum. 

Ancak, kargo mahremiyeti gibi basit bir konuda bile çok emin olmamak gerektiğini 

insan yaĢayarak öğreniyor. 

Tahmin edebileceğiniz gibi baĢıma gelenler ne yazık ki bu kadarla da kalmadı. 

Olaylar benim dıĢımda geliĢiyor, fatura bana çıkıyordu. 

Bu kez de internette gördüğü önemli bir indirim kampanyasını fark eden eĢim, kı-

zımız için bana haber vermeden iç çamaĢırı sipariĢi vermiĢti. Dediğim gi-

bi ,sipariĢten habersiz olan bendeniz olanca masumluğumla kaderin ağlarına doğ-

ru yuvarlanıyordum. 

Çocuk iç çamaĢırı iĢte ne olacak demeyin. Sonuçta o da koli ile teslim ediliyor. 

Meğer erotik iç çamaĢırları tasarımlarıyla da tanınan PENTĠ firması malum neden-
lerle tüm teslimatları özel kurye ile elden yapmayı sürdürüyormuĢ. Firma yetkilisi 

üzerinde kocaman harflerle “PENTĠ” yazan janjanlı koli ile beni bulana kadar bö-
lümdeki odaları tek tek dolaĢınca herkesin teslimattan haberi oldu. 
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Geri çevirmeye çalıĢsam da kolinin üzerinde adım yazıyordu. 

EĢimle görüĢene kadar böyle bir teslimattan haberim olmadığına kimseyi inandıra-

madım. HoĢ, dıĢarıdan bir gözle ben de kendime inanmakta zorlanırdım. Tahmin 

edebileceğiniz üzere, bölümdeki hanımları “PENTĠ” firması ile olan düzeyli bera-

berliğim konusunda ikna etme çabam muhabbet konusu olarak günlerce sürdü. 

Beylerin takılmalarını ise hiç anlatmayayım. 

Gördüğünüz gibi kargo teslimatları yüzünden “küçük” aksilikler yaĢasam da pan-

deminin “kargo mahremiyeti” konusundaki olumlu etkisine olan umudumu koruyo-

rum. 

Her ne kadar büyükbaĢ hayvan yemi kolisini gören hastane baĢhekiminin dudağını 

büküp acıyarak bakıĢını ve  “KeĢke küçükbaĢ hayvan olsaydı” demesini unutama-

sam da pandemi sayesinde bu türden yaĢanmıĢlıkların azalacağını düĢünüyorum. 

YaĢananların üstünden onca zaman geçmesine karĢın değerli meslektaĢlarımın Ko-

tex‟lerin yetip yetmediği yönünde soruları ve her kargo geliĢinde müstehzi ifade ile 

elimdeki koliye bakıĢları sürüyor. Laf aramızda adıma gelen her kargoyu hafif bir 

yürek çarpıntısı ile teslim almakta olduğumu da itiraf etmeliyim. 

Her Ģeye rağmen salgın hastalığın hayatımızda olumlu yönde değiĢikliklere neden 

olduğu konusunda ısrarcıyım. Covid-19 pandemisinin dünya genelindeki tüm 

olumsuzluklarına karĢın özellikle kargo teslimatlarında salgın nedeniyle alınan ön-

lem ve yeni uygulamaların  olumlu bir dönüĢümü baĢlattığı konusunda “birilerinin” 

ikna olduğunu umuyorum.,, 

Not: Bu metin, salgın nedeniyle yaşanan onca sıkıntıya rağmen ısrarla olumlu bir şeyler 

yazmamı isteyen kızım ve eşim başta olmak üzere benzer beklentideki okuyucular için ka-

leme alınmıştır.  

MEHMET  UHRİ  

1964 yılında Ġzmir‟de doğdum. Ġzmir‟de okudum. Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldum.  Ġstanbul‟da bir 

eğitim ve araĢtırma hastanesinde Patoloji Uzmanı olarak görev 

yapmaktayım. Mutluluğun baĢarı ve kazanma ile iliĢkili olduğuna 

inanılan bir dünyada gerçek mutluluğun insana giden yolunu 

bulmak ve o kapıyı açık tutmak için harfleri ve sözcükleri 

kullanıyorum. 

Harf Tamircisi 



25 

Fotoğrafhane 

M İ N İ M A L İ Z M  

 

Minimalizmin ilk iĢaretleri 1900‟lü yılların baĢında Polonya asıllı Rus ressam ve teo-

risyen Kazimir Malevich‟in beyaz zemin üstünde siyah bir kareden oluĢan, “Siyah Ka-

re” isimli yağlı boya tablosunda görülmeye baĢlar.  

1940'ların ortalarında New York'ta canlanan Minimalizm akımı, ressamların gerçek 

nesnelerin temsiline yer vermeden kendilerini sadece renk ve Ģekillerle ifade ettikleri 

bir tür soyut sanat akımıdır. 

Soyut dıĢavurumculuğun biçime ve duyguya verdiği aĢırı öneme karĢı bir tepki ola-

rak, nesnenin nesne olma özelliğine dikkat çekmek ve ifade, tarihsel, sembolik an-

lamlarını minimuma indirmek amacıyla hareket etmiĢtir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Soyut_d%C4%B1%C5%9Favurumculuk
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Minimalist sanat terimini ilk kez Alman düĢünür Richard Wolheim, “içeriği en aza 

indirilmiĢ, sadeleĢtirilmiĢ sanat” anlamında 1961‟de, Art Magazin adlı dergide yayım-

lanan makalesinde kullanmıĢtır. 

Minimalist sanatçılar, birim ögelerin dizisel tekrarına dayalı simetrik bir düzenlemeyle 

sağlanan bütünlüğü önemsemiĢlerdir. 

 

Fotoğraf ve Minimalizm 

Minimalist fotoğraflar genellikle az sayıda elemandan oluĢur, izlenmesi kolaydır ve 

dinginlik hissi verir. Hızlı kavranır ve dikkat çekicidir. Nesneleri küçük, ayrıntıları az 

olarak sunar. Fotoğraflarda karıĢıklığa yer yoktur ve tüm kadraja saf bir yalınlık ha-

kimdir. 

 

Minimalist yaklaĢım, bir kompozisyonda hayati elementlere odaklanıp, diğerlerini çı-

kartıp atma veya daha az kullanma, daha azıyla yetinme felsefesine dayanır.  Yani, 

minimalist yaklaĢım en az sayıda renk, Ģekil, doku ve çizgi ile fotoğrafı oluĢturmak-

tır. Minimalizm boĢluğu somutlaĢtırma sanatıdır. 
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1- Fotoğrafta Minimalizm ’i Anlamak 

Minimalizm 20.yüzyılda sanatçıların basit kompozisyonlarla yeni ve farklı bir tarz ya-

ratmaya çalıĢmaları ile baĢlayan bir akım. Yalınlık; kompozisyondaki öğelerin azaltıl-

masından kaynaklanır. Sonuç olarak, Minimalizm tamamen yeni bir perspektif yaratır 

ve sanatçıların açık uçlu mesajları dünyayla paylaĢmalarını sağlar. 

2- Fazla Olanı Elemek 

Minimalist fotoğrafta anahtar kelime sadelik. Fotoğrafta kalabalıktan kaçının ve her 

zaman tek bir nesneye odaklanın.  

3- Renkler, Dokular ve Şekiller 

Minimalist Fotoğraf sadece tek bir objeye odaklanmak ve onu en iyi açıdan çekmek 

değildir. Renk, doku ve Ģekil bu akımın önemli öğelerindendir. Bu üçünü birbirine 

karĢı kullanarak farklı kompozisyonlar oluĢturun. Kontrast renkleri kullanmak mini-

malist fotoğrafın ilk aĢamalarındandır. 

4- Çizgi Çekmek 

Dikey ya da yatay fark etmez, fotoğrafta çizgileri kullanın. Çizgi kullandığınız zaman 

izole olma, ayrılma ve yalnızlık gibi duyguları yansıtabilirsiniz. 

 



28 
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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 NeĢe Göl. 
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MikroBulmaca 

 LUGOL 

 OXA-23 

 H1N1 

 ŞİZONT  

 AGAROZ 

 FAGOSİTOZ 

 NÜKLEOİT 

 H2S 

 mRNA 

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

aşağıdan yukarı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 
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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  Lao Tzu’nun bir sözü. 

Geçen sayının gizli sözü: İnsanı en son sesi terk eder.  



32 

Agar Sanatı 

DOĞA VE SANAT 

 

Nursena Göktaş-Hatice Kübra Yazan 



33 

Etkinlikler 


