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 Sevgili okurlar 

 COVID-19 pandemisinde toplumsal önlemleri gevşemesiyle artan olgu sayısı tüm sağlık çalı-

şanlarını olumsuz etkiliyor. Pandeminin laboratuvar yükünü çeken tıbbi mikrobiyoloji uzman-

ları ise ek ödeme katsayılarında devam eden haksızlığa rağmen sorumluluklarını eksiksiz yerine 

getiriyorlar. Sahadan gelen haberler tükenmişliğe yönelen bir yorgunluğa, moral çöküntüsüne 

işaret etmekte. 

 Bu sıkıntılı günlerde bültenimizin sadece okuru olarak değil, yazar ve eser sahibi olarak da 

sayfalarımızda yer almanın yoğun çalışma temposu içerisinde bunalan arkadaşlarımıza bir so-

luklanma, bir dinlenme fırsatı  yaratacağını düşünüyoruz.  

 Bu sayımızda Ayın Dosyası’nda bilim insanlarına yeni buluşlarda ilham veren canlıları ele 

alarak doğanın bize ne denli zengin bir olanak yarattığını görmek, göstermek istedik.  Fotoğ-

rafhane ve Gezi Günlükleri bölümlerinin hepimize iyi geleceğine inanıyoruz.  Edebiyat ve 

Mikrobiyoloji’de Virüs isimli edebiyat dergisi genel yayın yönetmeni ile yaptığımız söyleşiye 

yer veriyoruz. SineMikrop  bölümümüzde ise sinema yolculuğumuz sürerken Mikrobulma-

ca’da fazla zorlanmadan keyifle çözüme ulaşacağınıza inanıyoruz.  

 Sevgiyle, sağlıkla kalın 

 Yayın Kurulu 
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 Ayın Dosyası 

DR. YÜCE AYHAN 

 Yaz günlerinde açık alanlardaki aşk nağmeleriyle kulaklarımızı tırmalayan ağustos böcekleri ve sulak alanlarda iri gövdelerini taşıyan kanatlarıyla yusuf-

çuklar böcekler alemiyle ilişkimizde nispeten kabul gören, insanlarda pek de fazla tiksinti ve korku uyandırmayan insekt türleridir. Bu canlıların mikrobiyo-

loglara  verdiği ilham  ise yeni ve ilginç sonuçlara 

gebe.   

 

MİKROBİYOLOGLARA İLHAM VEREN CANLILAR 

Image by fanfandu7-2 from Pixabay   Image by Helmut Stirnweis from Pixabay   Image by torstensimon from Pixabay   

https://pixabay.com/users/fanfandu7-2-7634896/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3570343
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3570343
https://pixabay.com/users/258817-258817/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=348433
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=348433
https://pixabay.com/users/torstensimon-5039407/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2327817
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2327817
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 Ayın Dosyası 

DR. YÜCE AYHAN 

  Özellikle pandemi nedeniyle ev, 

işyeri gibi alanlarda yüzeylerde antimik-

robiyal etki oluşturan ürünlere ilginin 

arttığı günlerde  bu alandaki çalışmala-

ra rastlamak ilginç oldu. Çeşitli yapıları 

nanopartiküllerle kaplayarak antimikro-

biyal etkili yüzeyler, film tabakalar 

COVID-19 pandemisi nedeniyle artan 

endişe ve önlem alma ihtiyacının bir so-

nucu olarak pazarda yeri aldı. Çoğun-

lukla gümüş, bakır, silisyum gibi inorganik maddelerin iyonizasyonuyla 

mikroorganizmaların ölümüne yol açan ürünler kadar doğal antimikrobiyal 

etkiye sahip organik maddeler de bir seçenek olarak sahnede yerini al-

makta. 

 Bir grup Japon araştırmacının yürüttüğü bir çalışmada işyerlerinin çevre-

sindeki ağaçlardan toplanan ağustos böcekleri (Cryptotympana facialis) 

kullanılmış. Gövdeden ayrılan böcek 

kanatları etanolde sonfikasyon uygu-

landıktan sonra vakumlu ortamda sak-

lanarak kurutulmuş. Kurumuş kanatlar 

kesitler halinde bir cam plaka üzerine 

sabitlendikten sonra seçilmiş; flajel, 

motilite ve kemotaksis özellikleri farklı  

E.coli kökenlerinin bu cam yüzeyler 

üzerine bağlanma özellikleri kontrollü 

biçimde araştırılmış. Kontrolde sinai 

üretimden tedarik edilmiş silikon nanopartiküller (Si nano-pillar assay) kul-

lanılmış. Antimikrobiyal etki ise E.coli kökenlerinde ekprese edilen bir flo-

resan proteinin azalma miktarının floresan mikroskop altında gözlemlen-

mesi ile değerlendirilmiş. Çalışma, ağustos böceği kanatlarındaki nanopar-

tiküler yapıya bakterilerin adezyonu sonrasında hücre  zarlarının hasara 

uğradığını açıkça ortaya koymuş. 

 

MİKROBİYOLOGLARA İLHAM VEREN CANLILAR 

Image by skeeze from Pixabay   

 
 

https://pixabay.com/users/skeeze-272447/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=966516
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=966516
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 Ayın Dosyası 

DR. YÜCE AYHAN 

 Çalışma bu alandaki ilk çalışma değil ve nanoparti-

küler antimikrobik yüzey elde etmek için kullanılan 

doğal yapılar da ağustos böcekleriyle sınırlı değil. 

Yusufçuklar (Sympetrum vulgatum) ve süleymancık-

lar yanında bazı bitkiler ve köpek balıkları da bu 

amaçla denenmiş. Doğal antimikrobiyal nanoparti-

küler yapılarda antimikrobiyal direnç sorunu olma-

ması bu yapılardan kaynaklanan materyal kullanımı-

nı cazip hale getiriyor ister istemez. 

 

MİKROBİYOLOGLARA İLHAM VEREN CANLILAR 

https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=862886 
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 Ayın Dosyası 

DR. YÜCE AYHAN 

 Bu zararsız -hatta pek çoğu insan için sevimli olabilen- canlıların 

doğal antimikrobiyal etki sağlayan nano yapıları  nedeniyle yakın 

bir gelecekte çevremizde ağustos böceklerinin, yusufçukların ya da 

süleymancıkların hammadde olarak kullanılmak üzere üretileceği 

çiftlikleri karşımıza çıkarabilir.  

 Yine de araştırmacıların bu yapılardan yola çıkarak benzer anti-

mikrobiyal yapıları endüstriyel olarak geliştirmeleri ve bu tümüyle 

zararsız canlıların yıkıma uğratılmaması en doğru çözüm olacak 

herhalde. 

 

MİKROBİYOLOGLARA İLHAM VEREN CANLILAR 
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dır. Telif hakkı nedeniyle yazıya eklenmemiştir. 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

- Bir kurum ya da eserin kuruluş hikayesi o eserin izleyeceği yola ait ip uçlarını barındırır.   

Peki, “Virüs Dergisi”nin kuruluş hikayesi nasıldır? Dergi fikri nasıl oluştu? 

 Dergiler edebiyatın, kültürün ve sanatın nabzını tutan, edebiyat, kültür ve sanat unsurlarını 

daha bütünlüklü görmemizi sağlayan yayınlardır.  Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Vedat 

Günyol’un Ufuklar’ı, Sezai Karakoç’un Diriliş’i, Cemal Süreya’nın Papiris’ü, Memet Fuat’ın Yeni 

Dergi’si, Türk Dil Kurumu’nun dergisi, 80’lerde Yazko Edebiyat, Üç Çiçek, Şiir atı, Sombahar, gü-

nümüzde Sözcükler, Kitaplık, edebiyatın amiral gemisi olarak adlandırılan en köklü dergilerden 

Varlık, vb.. hepsi çok önemli işlevler gördüler, görüyorlar. Bunlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkar-

dığı Tercüme dergisini, Yazko Çeviri, Metis Çeviri gibi çeviri alanındaki dergileri ve daha nicesini 

ekleyebiliriz. 2007-2013 Yılları arasında biz de Çevirmenin Notu (ÇN) adı altında bir dergi çıkar-

mış, çeviri alanında kendimizce önemli gördüğümüz işler yapmıştık. Sonraki yıllar içinde, bu kez 

çeviriyi de kucaklayan, ancak daha kapsamlı bir dergi çıkarma düşüncesi olgunlaştı. Yayıncımız 

Fahri Özdemir’in de desteğiyle Virüs dergisine soyunduk. Virüs üç aylık bir kültür, sanat ve edebi-

yat dergisi. Ön çalışmaları saymazsak 2019’un Ekim ayında yola çıktık. Sizler bu satırları okurken 

5. Sayımızı dağıtıma teslim etmiş olacağız. 

KLİMUD e-Bülten Tem-
muz 2020 sayısında, 
meslektaşlarımıza ede-
biyat dünyasında hasta-
lıkların nasıl yer aldığını 
Virüs dergisinden 
“Kıyamet Hikayesi Ola-
rak Hastalık” başlığıyla 
Ömer Türkeş’in kalemin-
den aktardık. Şiir, derle-
me ve öykü başta olmak 
üzere pek çok edebi 
esere yer veren ve adı 
ile de ilgi çeken “Virüs 
Dergisi”nin KLİMUD ca-
miasıyla daha yakından 
tanışması için dergi ge-
nel yayın yönetmeni To-
zan Alkan ile yaptığımız 
kısa söyleşiye burada 
yer vermek istiyoruz. 

DR. YEŞİM BEŞLİ 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

 

- Bir söyleşinizde “Edebiyat bulaşıcı bir hastalıktır” metaforundan yola çıkılarak dergiye “Virüs“ adı verildiğini belirt-

mişsiniz. Edebiyat ve bulaşıcı hastalık kavramının nasıl örtüştüğünü sizlerin ifadeleri ile bize anlatabilir misiniz? 

Susan Sontag “Bir Metafor Olarak Hastalık” adlı kitabında “hastalık sağlıklı bir 

şeydir” der ve “kangrene dönüşmüş yara”, “kanserleşmiş sorun” gibi günlük haya-

ta taşıdığımız metaforlara karşı çıkar. Biz de hastalık, virüs gibi kavramları edebi-

yata taşırken olumsuz anlamlarından sıyırmaya çalıştık aslında. Hep söylüyorum, 

yine söyleyeyim. Virüs adını almamızın Korona ile bir ilgisi yok. Biz Virüs adını al-

dığımızda dünyada henüz bu salgın yoktu. Aslında şimdi olsa Virüs adını koyar 

mıydık, emin değilim. Bizim Virüs’ün memetik bir göndermesi var. Tıpkı genler 

gibi memler var insanın yapısında. Bu memler, kültürel yapı taşları ve genler gibi 

memler de kuşaktan kuşağa, akıldan akıla taşınıyorlar. Akıl virüsü denen virüsler 

aracılığıyla. Memetik bilimi böyle diyor. Bizim Virüs de, kültürü, sanatı, edebiyatı kitlelere taşıyan, deyim ye-

rindeyse bulaştıran böyle bir akıl virüsü.  

 

DR. YEŞİM BEŞLİ 



 9 

 

 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

 

- Tarihte, sanatta ve edebiyatta yazarların diğer hastalık türlerine nazaran en çok bulaşıcı hastalıklardan etkilendiğini 

söylemek mümkün müdür? 

 

 Bu yönde bir araştırma, istatistik var mıdır bilmiyorum. Sanırım bulaşıcı-

lık kadar hastalığın yaygınlığı da önemli edebiyatta karşımıza çıkması açısın-

dan. Bu yüzyılda en çok kanser hastalığı yansımıştır yazılanlara diye düşünü-

yorum. Bir dönem de verem edebiyatı çok yaygındı. Benimki tümüyle bir akıl 

yürütme. Ama yazarların hastalıklara, hastalıklı kahramanlara, karakterlere 

düşkün oldukları bir gerçek. Büyük yazarların kendilerinde de “hastalıklı” 

denebilecek yanlar bulmak mümkün. Yazmak bir anlamda yaşamaya karşı 

seçilmiş bir eylem. Ya da yaşamanın kendisi olarak seçilmiş bir eylem. Yaza-

rak yaşamak… Ya da yazmadan yaşayamamak. İşte hakkında binlerce sayfa 

yazılabilecek bir konu! Bir de şunu söylemek gerek; toplumsal, doğal, her 

türlü felaketin edebiyatı beslediği doğru. Savaşlar, göçler, toplu kıyımlar, 

sürgünler, salgınlar hep konu olmuşlar edebiyata.  

 

DR. YEŞİM BEŞLİ 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

 

- İnsanın biyopsikososyal bir varlık olduğu ilkesinden yola çıkarsak tıbbın 

özellikle de bulaşıcı hastalıkların edebiyat ve sanatla yakın ilişkili olduğu-

nu söylemeli miyiz? Bu konuda en önemli örnek olabilecek eserler nelerdir? 

 “Edebiyat ve Hastalıklar” başlığı altında toplayacağımız uzun bir 

okuma listesi çıkar karşımıza. Ben ortalama bir okurun okuması ge-

rektiğini düşündüğüm küçük bir listeyi paylaşayım sizinle:  

Veba (Albert Camus), Körlük (Jose Saramago), Kolera Günlerinde 

Aşk (Gabriel Garcia Marquez), Veba Yılı Günlüğü (Daniel Defoe),  

Kızıl Veba (Jack London),Venedik’te Ölüm (Thomas Mann), Kızıl 

Ölümün Maskesi (E. Allan Poe), Mahşer (StephenKing), Nemesis 

(Philip Roth), Decameron (Giovanni Boccaccio) 

 

DR. YEŞİM BEŞLİ 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

- İnsanlığın ilk zamanlarından günümüze aktarılan pek çok mit söz konusu ve insanoğlu açıklayamadığı olayları insanüstü 

güçlere atfederek açıklama yoluna gitmiş. Bunlar da efsaneleri ve mitleri doğurmuş. Özellikle coğrafyamızda bu tür hasta-

lık ve ölüm nedenlerini açıklamaya yönelik olanlar var. Mitoloji ve tıp ilişkisi üzerine ne söylemek istersiniz?  

 Günümüzde Tıp ve Eczacılığın simgesi yılanlı asasıyla Yunan mitolojisinin sağlık tanrısı Asklei-

pos’dur. Adına yapılan Asklepion kutsal tedavi merkezi, hastaların tedavi edildiği ilk arketip has-

tanedir.  Asklepion’da kullanılan şifa yöntemleri, günümüzde de, özellikle psikoterapi alanında 

kullanılmaktadır. Kökeni bir anlamda bu efsaneye dayanan tıp, mitoloji literatüründen, fobi 

(Phobos;, savaş tanrısı Ares’in yanından ayrılmayan ve korku ile dehşeti simgeleyen varlık), bir 

hastalık tanımı olan gigantizm (Gigant; tanrı Uranus’un kesilen cinsel organından yayılan kan 

damlalarından oluşan dev yapılı varlık),   yüksek ateşli hastalıklarda kullanılan bir terim olan 

febris (Yunan mitolojisinde ateş ve sıtma tanrıçası), penisin devamlı ereksiyon halinde ve çoğun-

lukla ağrılı halde bulunması olarak adlandırılan priapism sendromu (Priapos; Yunan mitolojisinde 

üremeyi simgeleyen, penisi devamlı dik ve çok büyük  olan tanrı) göze rengini veren iris tabakası 

(İris, mitolojide gökkuşağının sembolüdür), özellikle siroz hastalığında görülen, vücudun büyük toplardamarlarından biri 

olan Vena Porta’nın normal kan akımında bir engel oluştuğunda göbek çevresinde genişlemiş toplardamarların oluşturduğu 

ışınsal yayılımlı bir görünümün adı olan “caput medusa” (Medusa; Yunan mitolojisinde bakışıyla herkesi taşa çeviren bir 

kraliçenin adı), bir bakteri çeşidi olan proteus (Deniz tanrısı Poseidon’un oğlu olan ve her şekle girebilen bir tanrı)  gibi pek 

çok kavram almıştır.  

 

DR. YEŞİM BEŞLİ 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

 

- Bir salgın hastalık edebiyatçı ve 

sanatçıların eserlerini ne açılar-

dan etkiler ve bunun toplumsal 

ve bireysel yansımaları nasıldır? 

 Salgınların da diğer fela-

ketler gibi edebiyatı beslediğini söylemiştim. Bir salgın 

edebiyatı patlaması yaşayacağımızı düşünüyorum. 

Bunların ne kadar edebi değer taşıyacaklarını, ne 

kadarının kalıcı olacağını kestirmek mümkün değil. 

Bu süreçte kapital-emek, insan-doğa ilişkisini doğru 

okuyarak yazılan metinlerin kalıcı olacağını söyleye-

bilirim. Salgının yarattığı tahribatı azaltmaya, yara-

ları sağaltmaya edebiyatın büyük katkısı olacaktır.  

 

- “Söz uçar, yazı kalır.” İfadesinden yola çı-

karsak edebi eserler için yaşanan salgınların 

ve bu salgınlara bilimin, toplumun, bireyle-

rin tepkilerine şahitlik etmiş kalıcı delilleri 

diyebilir miyiz? 

“Söz uçar, yazı kalır” ifadesi aslında ya-

zıya değil, söze bir güzellemeymiş. Yazının sayfalar-

daki donukluğuna, durağanlığına karşı sözün kanatlı 

olduğu, havalanıp göklerde süzüldüğü, uçtuğu anlatıl-

mak istenmiş. Alberto Manguel, “Okumanın Tari-

hi”nde anlatmıştı diye hatırlıyorum. Sorunuza döne-

cek olursak; yazının bir kalıcılığı var kuşkusuz ve ya-

şanan çağa tanıklık ediyor. Salgın da yaşadığımız dö-

nemin en önemli tanığı.  

 

DR. YEŞİM BEŞLİ 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

 

-

 Derginizde hastalıkların ya da salgınların sanata yansımalarına yer 

verilmeye devam edecek midir? 

 Salgının toplumsal, ekonomik, sosyolojik yansımaları gibi kül-

türel yansımaları da olacak. Bir salgın edebiyatının oluşup 

oluşmayacağını söylemek için henüz erken ama önümüzdeki 

yıllarda salgını konu alan eserlere rastlayacağımızı rahatlıkla 

söyleyebilirim. Virüs olarak bizim de salgın gibi küresel konu-

lardan uzak durmamız mümkün değil tabii.  

- Çok teşekkür ederiz 
 

DR.YEŞİM BEŞLİ 

 

 1963 doğumlu şair ve çevirmen. Galatasaray Lisesi ve Boğa-
ziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. İstanbul Üniversite-
si‟nde öğretim görevlisi.  Aralarında Anatole France, Charles 
Baudelaire, Lord Byron, Victor Hugo, Oscar Wilde, William Bla-
ke, Emily Dickinson, Tristan Tzara, Philippe Soupault, D. H. 
Lawrence, William Butler Yeats, Federico Garcia Lorca, Antoni 
Machado ve Alfonsina Storni olmak üzere çok sayıda şair ve 
yazardan çevirileri var.  

 Şiir kitapları: Zaman ve Maske (2002) Kalbin Akşamüzerleri
(2005), Ve Rüzgâr (2007), Sana Şehir Gelecek (2011) , Açık Ka-
pı (2014) ve Şimdi (Toplu Şiirler, 2018). 

 Sana Şehir Gelecek adlı kitabı ile Behçet Aysan ve Metin Al-
tıok şiir ödüllerini kazandı. 

 

Tozan Alkan  
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 Fotoğrafhane DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 

  

 Bu sabah gün doğumunda değerli yoldaşım Sezai Göksu ile sözleştiğimiz üzere Ala-

çatı sulak alanına indim. Pazar sabahı insanların büyük çoğunluğunun odalarına çekil-

diği sırada büyük bir huzur vardı sulak alanda. Kuşlar el ayak çekildiğinde beslenme te-

laşına düşmüşlerdi. Bana düşen ise onları hayranlıkla izlerken bu huzura ortak olma 

ayrıcalığıydı. Dilerim Alaçatı sulak alanı korunur, alan kirletilmez ve sulak alanın kıyıları-

na sülük gibi yapışan zevksiz binalara daha fazla izin verilmez…. 

 

16 Ağustos 2020, İzmir 
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 Fotoğrafhane DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 
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 Fotoğrafhane DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 
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 Fotoğrafhane DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 
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 Fotoğrafhane DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 
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 Fotoğrafhane DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 
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 Gezi Günlükleri DR. YAVUZ DOĞAN 

 Van havaalanına inmemizle başladı yeni gezimiz. Bu se-

fer hedef Hakkari yaylaları, buzul gölleri ve 4000 metrelik 

zirveleriyle Cilo Dağları. Bu zirvelerin en yükseği olan 

Reşko için ne yazık ki izin çıkmadı. Havaalanından mini-

büsle yola çıkıyoruz herkesin yüzünden sevinç okunuyor, 

yeni bir bölgenin verdiği merak bizi sarmış durumda, Van 

Hakkari arası 180 km, yol yaklaşık 3 saat sürecek. İlk ön-

ce yol üzerinde Urartu dönemine ait Çavuştepe’ye gidi-

yoruz. Burası henüz bir müze haline getirilmemiş kazı ça-

lışmaları devam eden bir tepe. Tepe üzerinde az da olsa 

kalıntılar görülüyor.  

 Urartular döneminde Kral II. Sarduri tarafından MÖ 764-

734 yılları arasında yaptırılmış burası ve bir kale olmayıp bir eyalet olarak 

kurulmuş. Kurucusunu onurlandırmak adına, Sardur'un şehri anlamında 

"Sardurihinili" olarak adlandırılmış. Tepenin üzerinde siyah granit taş üze-

rine kazınmış yazıtlar var. Mehmet amca bize yazıları zorlanmadan okuyor. 

Bu dili bilen bir kaç kişiden biri Mehmet amca, ama sakın akademisyen sa-

nılmasın buranın yerlisi kazı çalışmalarına katılmış kendi kendine Urartu al-

fabesini öğrenmiş ve dört defa bu yüzden Amerika’ya davet edilmiş. Soh-

bet sonrası ayrılıp Hoşap kalesine geliyoruz.  
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 Gezi Günlükleri DR. YAVUZ DOĞAN 

 

  

 

 

 Kale sarp bir yamaç üzerinde bulunmakta ve giriş kapısı halen hey-

betiyle duruyor. Hoşap anlam olarak iyi veya tatlı su demek kayalara 

oyularak konumlandırılan kale İranlı Mahmudi beyi Sarı Süleyman bey 

tarafından 1643 yılında yeniden yaptırılmış. 

Kale kapısının üzerinde yapımı ile ilgili Farsça kitabe ve aslan kabartma-

ları yer almaktadır. Kale içindeki eski hamam, cami, medrese, su sarnı-

cı, zindan ve odalarda geçmişin izlerini görmek mümkün.  

 Hoşap kalesinde bizi yakalayan yağmur yol boyunca şiddetini arttırdı. Hakkari sınırına girdiği-

mizde bizi güneşli bir hava karşıladı. Karayolu Zap Suyu boyunca kıvrıla kıvrıla gidiyor,yol bazen uç-

suz bozkırlardan bazen de etrafı dağlarla çevrili vadilerden geçiyor ama Zap Suyu hep yanımızda. 

Yol üstünde devrimci gençlik köprüsünde mola veriyoruz. 68 kuşağı bir grup gencin İstanbul’da ya-

pılacak boğaz köprüsüne karşı çıkışın sonucu Zap Suyu üzerinde kuruluyor. Daha sonra köprü PKK 

tarafından kullanıldığı gerekçesiyle yıkılıyor. Köprü tekrar sivil insiyatifleri geniş bir katılımla sanatçı-

ların desteğiyle tekrar 2010 yılında barışın simgesi olarak tekrar yapılıyor ve “Devrimci Gençlik Köp-

rüsü” tabelası tekrar köprünün üstüne asılıyor. Tabii her defasında Devrimci kelimesi köprüden sö-

külüyor veya tahrip ediliyor ama köprü şu an iki ayrı yakayı birleştirme ruhunu yansıtıyor.  
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 Gezi Günlükleri DR. YAVUZ DOĞAN 

 

 Hakkari’ye ulaşıyoruz. İl etrafı dağlarla çevrili 

yüksek bir ova üzerine kurulmuş. Kentin tek bir gi-

riş- çıkış noktası var ve burası asker ve polis tara-

fından kontrol ediliyor. Her ilçe girişinde sıkı kont-

roller var ve dağların üzeri kalekarakollarla gözet-

leniyor. Daha girişte farklı bir coğrafyada olduğu-

nuzu hissediyorsunuz. Hakkari sırtını Sümbül Da-

ğı’na yaslamış. Hakkari’de yemek yedikten sonra 

bir günlük kumanyamızı alarak yaklaşık 2700 ra-

kımlı Bayköy yaylasına çıkıyoruz. Karşımızda Kato 

dağının başlangıcı var solunda Hakkari arkasında 

Mere ve Sümbül Dağı. Kato Dağı arkası sayısız zir-

velerle dolu. Sabah 06:00 da Beyköy zirvesi için 

yola çıkıyoruz “Şine” denilen zirvesi 3068 metre bazı yerlerde üç nokta çıkışı gerekiyor. Zirveden 360 derece etrafı görmek mümkün zirvenin bir tarafı de-

rin uçurumlarla çevrili. Dönüş yolu zengin çiçek faunasıyla örtülü yollardan geçiyor. Bugünkü planımız yaylaya döndükten sonra toparlanıp Berçalan yayla-

sına gitmek.  
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 Gezi Günlükleri DR. YAVUZ DOĞAN 

 

 Berçalan yaylası, Hakkari yerel adıyla “Çölemerik” den kuzeye doğru 18 kilometre uzaklıkta. Yol Hakkari çıkışın-

da stabilize olarak devam ediyor. Yavaş yavaş tırmanıyoruz, sağ tarafımızda Reşko ve diğer dört binlik zirveler var. 

Berçelan yaylası yöre halkının yazın hayvanlarını otlatmak ve arıcılık yapmak üzere göç ettikleri kadınların yöresel 

kıyafetleriyle dolaştıkları ve geleneksel kara çadırlarda yaşadıkları 3000 m. rakım üzerinde bulunan bir yayla. Biz en 

yukarıda yer alan yaylaya çıkıyoruz. Hemen yanımızda göçerlerin çadırları mevcut. Bizi görür görmez hoş geldiniz 

diyorlar ve çadırların kurulumuna yardım ediyorlar. Kadınlar burada çekingen değiller, Türkçe bilmemelerine rağmen bizim 

de Kürtçe bilmediğimize hiç takılmadan anlaşıyoruz. Zaten anlaşmak için bir dile ihtiyaç yok samimiyet, gülen yüzler ve bi-

raz beden dilinden daha kuvvetli bir dil yok anlaşmak için. Göçer ailenin yaklaşık 1000 baş koyunu var. Akşam saatlerine 

doğru hayvanları toplayıp sütlerini sağıyorlar ve bize süt ve yoğurt ikram edebileceklerini söylüyorlar. Bu ikramı kaçırmak 

delilik olur ama karşılığını verme konusunda ısrarcı oluyoruz ve akşam bir tencere süt sabah da bir tencere koyun yoğurdu 

geliyor. Aromalı yiyecekleri sevdiğim için buram buram koyun kokan bu yiyecekleri zevkle tüketiyorum. 3000 metre yukarı-

da bundan daha güzel bir ziyafet olabilir mi? Yağmur burada da peşimiz bırakmıyor ve programda değişiklik yapıyoruz. Bü-

tün günün bize ait olması nedeniyle sabah saat 09:00 da Karadağ zirveye doğru yağmur altında yola çıkıyoruz. Daha yolun 

başında iki kişi geri dönüyor, zirve yolu dikleştikçe zirvenin altında bir kısmı daha dökülüyor. Sonunda 3760 metrelik Kara-

dağ zirveye altı kişi ulaşıyoruz. Zirvede havanın açması ile daha da bir neşeleniyoruz. Bugün kamp yerinde kalacağımız için zamanımız çok o yüzden yavaş 

yavaş aşağı iniyor nerede güzellik bulursak orada ruhumuzu eyliyoruz. Önce etrafı kayalarla sınırlandırılmış geniş bir alana yayılmış yeşil renki yaylanın çi-

menlerine uzanıyoruz. Dinginlik içinde yüzümüzü ısıtan güneşin verdiği enerjiyi depoluyoruz içimizde. Daha sonra zirveden görünen buzul gölüne doğru 

yöneliyoruz. Gölün bir kenarında bulunan buzullar suyun içerisine kadar uzanıyor adeta sahile kavuşan kumsallar gibi. Kara don çetesi burayı hiç boş geçer 

mi? Tereddütsüz atıyoruz suya kendimizi Hacıyla. Ben ısınmak için biraz yüzüyorum karaya daha doğrusu kar kütlesinin üzerine çıktığımda vücuduma ba-

tan milyonlarca iğnenin verdiği hissi anlatmak çok zor. Kısa bir ısınma sonrası ikinci kez dalıyoruz buz gibi suya. Çocuklar gibiyiz çığlıklar atıyoruz. Zor ayrılı-

yoruz oradan. Yarın yukarıdaki buzul göllerine gideceğiz.   
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 Gezi Günlükleri DR. YAVUZ DOĞAN 

 

 Havanın açmasıyla birlikte herkesin keyfi yerine geliyor. Önce Seyithan daha sonrada onun yukarısında yer alan 

Lisi buzul göllerini görüyoruz. Dün anlattıklarımız herkesi etkilemiş olacak ki hemen hemen herkes kendisini buzlu 

göllere bırakıyor. Ortak tepki önce zor nefes alma ve yüzlerde acıyla karışık bir şaşkınlık hali yerini kısa süre sonra 

kahkaha ve sevinç çığlıklarına bırakıyor. Hacı kızların fotoğraflarını çekiyor, sanırsınız ünlü Capetown’nun “Clifton” 

plajlarındayız. Buzul göllerinin yamaçlara bakan kısımları buzlu diğer tarafları ise mor, sarı, beyaz çiçeklerle çevril-

miş durumda, göğün mavisiyle suyun mavisi birbirine karışmış etrafındaki çiçeklerle tam bir renk cümbüşü. Buradan ayrılmak çok zor o yüzden biz biraz 

daha kalıyoruz. Kampa geldiğimizde hava yine yağışa dönüyor. Bugün merkeze dönüp otelde kalacağız ve ertesi günü yüzyıllardır mevcut olan Cilo buzulla-

rına gideceğiz. Yoğun yağan yağmurun altında çadırları toplayıp arabaya doluşuyoruz.  
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 Gezi Günlükleri DR. YAVUZ DOĞAN 

 

 Mergan yaylası Reşko (4135m) dahil olmak üzere Suppa Durek (4060 m) gibi Cilo dağları silsilesine ulaşılan 

Avaspi vadisine ulaşımın sağlandığı muhteşem coğrafyanın giriş kapısı. Avaspi vadisi Cilo buzulları etkinliğe başla-

madan önce bize sunulan programın içerisinde bulunmuyordu ama bölgede sürekli değişen koşullar programda 

sürekli olarak değişiklik yapılmasını zorunlu kılıyor. Aslına bakılırsa etkinliğe başlamadan önce programı hiç incele-

me gereği duymamıştım, benim için önemli olan nerelere gidilece-

ği değil olayın içinde olmaktı. Dağcılık benim için sadece sportif bir 

etkinlik değil içerisinde seyahat, fotoğraf gibi birçok aktiviteyi de 

barındırıyor. Dağcılık kısmı gerçekten önceden belirlenmiş iyi bir 

program ve hazırlık gerektiriyor zorunlu olarak ama seyahat kısmı 

için öyle düşünmüyorum. Seyahat kimimiz için sadece yeni bir yer 

tanımak ve bunun için önceden araştırıp edindiği bilgileri yöreyi 

görerek pekiştirme eylemi daha ağır basar. Kimimiz için ise gez-

mek hayatımızda değişiklik yapmak amacıyla yaptığımız bir eylem-

dir. Ben daha çok ikincisine uyuyorum biraz, çoğu seyahate hiç bil-

gi almadan yerinde keşfetmeyi yeğliyorum. Ünlü bir Hint gurusu-

nun dediği gibi her güne beklentisiz başlamayı dua ediyorum böy-

lece hayal kırıklığı yerine göreceğim her yenilik benim için bir hazi-

neye dönüşüyor. İşte Cilo buzullarına gidiş de öylesine şekillendi 

Hakkari’de. Sat gölleri yerine buraya yöneltti bizi talih, iyi ki de öy-

le olmuş.  
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 Gezi Günlükleri DR. YAVUZ DOĞAN 

 Mergan yaylasına giden yol köpüre köpüre akan beyaz suyun takip ettiği bir yol Yol boyunda rastladığımız 

şelale göreceğimiz zenginliklerin habercisi gibi. Yaylaya ulaştığımızda bizle birlikte burada konuşlanmış göçer 

bir ailenin çadırlarıyla karşılaşıyoruz. Hemen suyun yanına kampı kuruyoruz. Burası tam dağların tam kalbin-

de gibi bir yer önümüzde vadinin ucunda Reşko ve Suppa Durek, sol ve sağ tarafımızda başka bir yüksek dağ 

silsilesi ve arkası tırmandığımız vadi. Tüm bu manzaranın oluşturduğu derinlik insanı büyülüyor adeta hare-

ketsiz kılıyor. Bugün için karşı tepelerden birine kısa bir 

yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş kısa ama tepeden sarı ve yeşil 

renklerin oluşturduğu bitki örtüsü içerisinden yükseldikçe 

dağların çevrelediği vadi daha bir güzel seriliyor önümüz-

de. 

 Sabah erkenden Cilo buzullarına doğru yola çıkıyoruz. 

Eğimi az bir patika boyunca buzulların oluşturduğu dere 

boyunca vadinin içerisine doğru yürüyoruz. Avaspi vadisi-

nin sonunda dere küçük bir buz gölüne dönüşüyor. Gölün 

arkasında boylu boyunca uzanan yüzyıllardır burada du-

ran buzul nehri görünüyor. Yakınlarınsa sağlı sollu şelale-

lerden sular karışıyor bu buzul gölüne. Artık farklı bir dün-

yadayız. Ay yüzeyini veya buzdan çölü andıran buzul üze-

rinde yürüyoruz. İçimden etraftaki tüm zirvelere çıkmak 

geliyor ama vakit kısıtlı ve gitme vakti geldi bile. Kalbimi 

bu coğrafyada bırakarak dönüyorum İzmir’e ama aklımda 

tekrar gelmek var. 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

  

 Başrollerinde Robin Wil-

liams ve Robert De Niro'nun 

oynadığı film için oldukça 

duygusal bir film denilebilir. 

Robin Williams'ın oyunculu-

ğunun da sadece komedi-

den ibaret olmadığını gözler 

önüne serer. 

 İspanyol Gribi ile aynı 

yıllarda, 1916'da bilinmeyen 

nedenlerle ortaya çıkan, 

1927'de yine bilinmeyen ne-

denlerle azalan, 5 milyon-

dan fazla insanın etkilendiği salgında, Encephalitis lethargica hastalığına (uyku hastalığı ama paraziter olandan değil) 

yakalananlarda sürekli bir uyuklama hali, paralizi ve klonik kasılmalar gelişir. Hastalığın nedeni bilinmemekle birlikte 

virütik veya bakteriyel kökenli bir ensefalit olabileceği düşünülür. COVID-19 salgını, 1917'deki İspanyol gribi ile karşı-

laştırıldığında, günümüzdeki salgında gelişen beyin hasarlarında bu hastalığın adının anıldığını belirtmekte yarar var. 

UYANIŞLAR 

 Yönetmen:  

Penny Marshal 

Oyuncular:  

Robin Williams, Robert De Niro 

Julie Kavner,Penelope Ann Miller  

*1990 yılı yapımı /Süre 92 dakika+ 

https://www.imdb.com/title/tt0099077/ 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

  

 30 Ağustos 2015 günü hayatını kaybeden nörolog 

Oliver Sacks’ın bu otobiyografik öyküsünde Williams, L-

Dopa tedavisiyle uzun yıllardır komada olan hastala-

rın uyanmasını sağlayan Nörolog Doktor Malcolm Sa-

yer’ı canlandırır. Tedavi sürecinde gelişen yan etkiler, 

başarısızlıklar ve daha da önemlisi yıllarca komada 

kalmış hastaların yeni dünya ile iletişim kurmakta zor-

lanmaları filmde başarıyla aktarılır. 

"Herkes uyuyor ama ben uyanığım" 

UYANIŞLAR 

 

Oliver Sacks 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=k9Flb9XQYBQ    - 

UYANIŞLAR-FİLM ARKASI /TRT2 
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 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

 BAKTERİ 

 PARAZİT 

 VİRÜS 

 MANTAR 

 ZOONOZ 

 DİPLOKOK 

 MİK 

 PCR 

 W135 

 C3b 

 C5a 

 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağ 

GİZLİ CÜMLE: 

□□□□□ □□□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□ 

□□□□□; □□□ □□□□□ □□□□□□.  

 Bulmacadaki tüm 

kelimeleri bulduktan 

sonra, geriye kalan 

harfleri en üstteki satır-

dan başlayarak soldan 

sağa birleştirin ve gizli 

cümleyi bulun !!  

 Gizli cümlemiz  bir 

Kızılderili atasözü… 

 

 

Geçen sayının gizli sözü: 

 

Havalar soğuduğunda, insan 
gölge veren ağaçları unutur. 

 

(Dostoyevski) 
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 KLİMUD İş Başında 

 

 COVID pandemi günlerinde dernek çalışma gruplarımız ve TTMYK desteğiyle 

yönetim kurulumuz tarafından Sağlık Bakanlığı’na yönelik çeşitli yazılar hazırlan-

makta,  bunlar basın ve internet sitemiz aracılığıyla kamuoyu ile de paylaşılmak-

tadır. Pandeminin yarattığı gündem üzerinden tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının 

önemi ve hakları her fırsatta vurgulanmaktadır. 
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 KLİMUD İş Başında 

 

 

TÜRK TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU  

*TTMYK+  

Stratejik Plan Çalıştayı tutanak ve değerlendirme raporu 

w w w. k l i m u d . o r g   

internet sitemizde yayınlandı.  

Rapora aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.  

https://www.klimud.org/public/uploads/content/files/14.02.2020_TTTMYKCalistay_Raporu.pdf  

 

https://www.klimud.org/public/uploads/content/files/14.02.2020_TTTMYKCalistay_Raporu.pdf
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*Bu sayımızda kullandığımız küçük resimlerin bir çoğu  https://www.pngwave.com, https:// pngtree.com, https:// 

kissclipart.com, http:// clipart-library.com  ve https://openclipart.org  adresli internet sitelerinden sağlanmıştır+  

Bültende yayınlanmasını istediğiniz yazı ve görsellerinizi klimud@gmail.com adresine gönderebilirsiniz  

 
 

e -BÜLTEN  

Yı l :  2 0 2 0 / S a y ı : 8  

K l i n i k  M i k r o b i yo l o j i  U z m a n l ı k  D e r n e ğ i  

( K L İ M U D )  a d ı n a   

S a h i b i   

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

İ l e t i ş i m  A d r e s i :   

K L İ M U D   

( K l i n i k  M i k ro b i y o l o j i  U z m a n l ı k  D e r n e ğ i )  

M e ş r u t i y e t  C a d d e s i ,  Kü l t ü r  A p a r t m a n ı  

N o : 3 8 / 1 5  K ı z ı l a y,  A N K A R A  

E - p o s t a : k l i m u d @ g m a i l . c o m  

Te l e f o n / Fa k s :  0  3 1 2  2 3 0  7 8  1 8  

G S M :  0  5 3 0  6 9 3  8 6  6 7  

Teknik Destek / Düzenleme  

 Bilge Dikenelli 

 Cenk Mirza 

 Cihan Yeşiloğlu 

 Neşe Göl 

 Nida Özcan 

 Yeşim Beşli 

 Yüce Ayhan 

Yayın Kurulu 

 Pelin Eşber 

 Plexus Bilişim 

https://openclipart.org/

