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 Sevgili okurlar 

 Yazın sıcak günleri tıbbi mikrobiyoloji uzmanları için hayli sıcak geçiyor.  

 Pandeminin yarattığı iş yükü bir yanda, ek ödeme yönetmeliğinden kaynaklanan mali kayıp-

larımız  öte yanda. Pek çoğumuz için yaz aylarını alıştığımız dinlence  algısının ötesine taşıdı. 

Dolayısıyla demoralizasyon ve motivasyon eksikliği önemli bir sorun olarak karşımızda. Her 

şeye rağmen bültenimizin sizler için bir soluklanma fırsatı  olacağını umuyoruz. 

Ayın Dosyası’nda Prion Hastalıklarının Tanısı ve Amplifikasyon Tekniklerini ele aldık. Ede-

biyat ve Mikrobiyoloji bölümümüzde  profesyonel bir konuğumuz var bu ay: Türkiye’nin 

önemli eleştirmen ve yazarlarından Ömer Türkeş’İn Virüs Dergisi için kaleme aldığı 

“Kıyamet  İçin Salgın Hastalık” başlıklı yazısını ilgiyle okuyacağınızı tahmin ediyoruz. Tari-

hin Arşivinden bölümümüz ise ilginç bir olaya ve kişiliğe tanıklık ediyor. Fotoğrafhane, 

SineMikrop ve Mikrobulmaca bölümlerimiz de yine ilginç görseller ve bilgiler yer alıyor. 

Okurlarımızın yazı ve görsellerini bültenimizde yayımlanmak üzere  iletmesi arzumuzu tek-

rarlar, iyi bir yaz geçirmenizi dileriz. 

 Sevgiyle, sağlıkla kalın 

 Yayın Kurulu 
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DR. BİLGE DİKENELLİ 

 Giriş  

 

 Bulaşıcı Süngerimsi (spongioform) Ensefalopatiler (Transmissible 

Spongioform Encephalopathy; TSE) ya da prion hastalıkları hem insanları hem 

de hayvanları etkileyen, “Prion” denilen sadece proteinden oluşmuş bir ajan 

aracılığı ile bulaşan,  normal hücresel prion proteininin (PrP) yanlış katlanmış 

formlarının birikimiyle karakterize bir grup tedavisi olmayan nörodejeneratif 

hastalıktır (1,2).   

 Bu hastalıklar anormal katlanmış (misfolded) ve proteinaza dirençli bir hüc-

resel protein formu (PrPsc) olan prion proteininin (PrPc) beyinde birikimi ile 

ilişkilidir. PrPsc’nin PrPc’yi “misfolding”i başlatacak şekilde bağlama yeteneği 

mevcuttur. Daha sonra yeni PrPsc’ler oluşur ve daha ileri PrPc katlanmaları 

meydana gelir, fibriller ve plaklar oluşturarak kümeleşmeler meydana gelir 

(3). 
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 Prionlar, virüslerle ilişkili multiplsuşların varlığı, ölümcül bir hastalığı tetikleyinceye kadar infekte ko-

nakta uzun yıllar sessiz kalabilme ve konak özgüllüğü ve adaptasyon gibi pekçok özellik kazanırlar. 

Nöropatolojik olarak, spongioform değişiklik, nöronal kayıp, gliozis ve PrPsc agregatları oluşumu ile ka-

rakterizedirler (1). 

 TSE’ler arasında insan prion hastalıkları, dünya çapında son derece nadir görülen nörodejeneratif 

hastalıklardır. Genellikle myoklonus, görmede bozulma, serebellar sendrom, piramidal ya da 

ekstrapiramidal işaretler ve terminal akinetik mutizm gibi farklı nörolojik düzensizliklerle ile ilişkili 

hızlı ilerleyen kognitif bozukluk şeklinde görülürler (1). 

 Creutzfeldt-Jacobs hastalığı (CJD) insanlarda en sık bulaşıcı spongioform ensefalopati türü olarak 

görülür; vakaların %85’i sporadik doğadadır, geri kalan vakaların çoğu da prion protein genindeki 

(PRNP) mutasyonlara sekonder olan genetik kökene sahiptir (genetik CJD, Gerstman-Straussler-

Scheinker (GSS) ya da ölümcül ailesel insomnia (FFI). Vakaların çok az bir miktarı iatrojeniktir, 1970-1980lerde insan kadaverik büyüme hormonu uygulan-

masına ya da etkilenmiş dura mater greftlerinin kullanılmasına bağlı olarak gelişirler. Varyant CJD (vCJD) bovin spongioform ensefalopati bulunan yiyecek-

lerin yenmesi ya da kontamine kan veya kan ürünlerinin transfüzyonu ile geçmektedir, git gide daha az görülmektedir (1,3). Tıbbi ya da cerrahi işlemler sı-

rasında hastanın prionlara maruz kalmasını önlemek için kapsamlı önlemler alınmaktadır. Edinilmiş prion hastalıkları nadir görülmektedir. 2017’de Birleşik 

Krallık’ta aşikar ya da olası prion hastalıkları nedeniyle 113 hastanın kaybedildiği bildirilmiştir fakat bunların hiçbirinin edinilmiş hastalık olduğu düşünül-

memektedir (2). 
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 Sporadik CJD hızlı ilerleyen demans ve ataksi ve myoklonus gibi bazı nörolojik özelliklerle ilişkilidir, ölüm genellikle 6 ay için-

de gerçekleşir. Erken evrelerde tanı güç olabilir ve klinik semptomların ve çeşitli bütünleyici incelemelerin (elektrofizyolojik, 

radyolojik ya da biyolojik testler) sonuçlarının gözlemlerine dayanmaktadır. EEG’deki trifazik dalgalar, beyin manyetik rezonans 

incelemesinde (MRI) bazal gangliadaki yüksek sinyal ve BOS’ta 14-3-3 proteini ve akut nöronal hasarın diğer belirteçlerinden 

olan tau proteininin saptanması gibi destekleyici incelemelerdeki bazı klinik özellikler serisi ve ayırtedici anormallikler ile tanı 

konabilir. Tüm bu incelemeler bu belirteçlerin bazı başka durumlarda da ortaya çıkabildikleri gerçeği ile gölgelenmektedir. Bu 

sebeple bu araştırmaların hiçbiri CJD’ye özgül değildir ve hiçbiri tüm sporadik CJD (sCJD) alt tiplerini saptayamamaktadır (1,3). 

 Vakalar muhtemel ya da olası vakaların tanılarının olabilirliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Tanısal kesinlik sadece biyopsi 

ya da otopsi örneklerinde beyin lezyonlarının gösterilmesiyle elde edilebilmektedir (1). 

Amplifikasyon Tekniklerinin Gelişmesinden önceki Tanı Testleri 

 Elektrofizyoloji: EEG önemli bir tanısal araç olma özelliğini korumaktadır. Anormallikler temel ritmin yavaşlaması ve delta yavaş dalga boşaltımları 

ile başlamaktadır. sCJD vakalarının yaklaşık %60’ında, anormallikler kısa periyoddan saniyede bir siklusa kadar olmak üzere periyodik keskin dalgalar gibi ka-

rakteristik özellikler göstermektedirler. Periyodik EEG’nin ortaya çıkması genetik ya da iyatrojenik CJD’de daha az görülür. vCJD’de EEG neredeyse hiçbir za-

man periyodik değildir. Ayırt edici anomaliler geçici olabileceği için testin tekrarlanması gerekir (1). 

 Görüntüleme:  Beyin BT taraması CJD’nin pozitif tanısına katkıda bulunan bir inceleme değildir çünkü genellikle normal saptanır. Beyin MRI, diğer ta-

raftan, tanı için önemlidir. Striatal yüksek sinyaller en ayırt edici ve sık görülen anormalliklerdir, genellikle bilateraldir, simetriktir ya da değildir ve serebral 

ya da bazen serebellar korteksin yüksek sinyalleri ile bir arada olabilirler. Sinyal anormallikleri T2 sekanslarında görünürler ama en iyi FLAIR ve özellikle de 

diffüzyon sekanslarında, belirgin difüzyon katsayılarında azalma ile birlikte, görülürler. vCJD vakalarında, yüksek sinyaller talamusun arka bölümünde yer al-

maktadırlar (pulvinar işaret) ama ayrıca bazen talamusun dorsomedial nukleuslarında da “hokey sopası işareti”ni oluşturacak şekilde bulunmaktadırlar (1). 
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Biyolojik Testler: Amplifikasyon tekniklerinin yanı sıra, prion hastalıklarının insan 

formlarının tanısı için en faydalı olan belirteçler BOS’ta 14-3-3 proteininin saptan-

ması ve tau proteininin analizidir. 

14-3-3 proteinleri memelilerde 30 k-Da’luk moleküler ağırlığa sahip yedi izoform al-

tında var olan bir grup proteini oluşturur. Bunlar bilhassa nöronlarda bol miktarda 

bulunurlar. Tau proteini gibi 14-3-3 proteinine de nöronal tahribatın belirteci gö-

züyle bakılır. 14-3-3 proteininin izoformları, kantitatif enzim immunoassay teknikler 

(ELISA) ya da güncel uygulamada en fazla kullanılan yöntem olan semi kantitatif 

Western blot ile BOS’ta saptanabilmektedirler. BOS atravmatik bir lomber ponksi-

yon ile alınmalıdır. 1995 ile 2011 arasında yayımlanmış olan sayısız çalışmadan elde edilen veriler temel alınarak Amerikan 

Nöroloji Akademisi sCJD tanısında BOS’ta 14-3-3 proteininin saptanmasının %92 duyarlılığa ve %80 özgüllüğe sahip olduğunu belirleyen bir metaanaliz 

oluşturmuştur. Yalancı pozitifliklerin en yaygın sebepleri inme, yakın zamanda geçirilmiş nöbet, hemorajik BOS, paraneoplastik sendrom ya da 

inflammatuvar BOS’tur. TSE’nin diğer biçimlerinde BOS’ta 14-3-3 proteininin saptanmasının duyarlılığı değişkendir. Büyüme hormonu ile tedavi sonrası 

görülen iyatrojenik CJD durumunda, gelişme görülmeye başlanmasından birkaç ay sonra duyarlılık gayet iyi bulunmuştur (1). 

 Kalıtsal formlarda 14-3-3 proteini sıklıkla genetik CJD’de pozitif saptanır ama GSS ve FFI vakalarında daha seyrek olarak saptanır. Son olarak, vCJD vaka-

larında, 14-3-3 proteini sadece %50 vakada pozitif saptanmaktadır ve bu sebeple iyi bir tanısal test değildir. Tau proteini BOS’ta proteolize formda bulu-

nan ve analiz edilebilen bir hücre iskelet proteinidir. Tau dozajlaması biyofotonik metodlarla (elektrolüminesan) ya da enzim ELISA testlerine göre yapıla-

bilmektedir. CJD’de total tau proteinindeki artış nöronal kayıp ile ilişkili olsa da olmasa da, Alzheimer hastalığında olduğu gibi, nöronal kayıp ve tau protei-

ninin anormal hiperfosforilasyonunun birlikteliği ile ilişkilidir. 
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 Amplifikasyon tekniklerinin prensipleri 

Protein amplifikasyon tekniklerinin prensibi PrPsc’nin PrP’de sürekli bir biçimde bir üç boyutlu yapı değişikliğine sebep ol-

ma kabiliyetine dayanmaktadır, böylece biyolojik sıvılarda ya da dokularda bulunan yok denecek kadar az miktardaki PrPsc 

bile konvansiyonel laboratuvar teknikleri ile bir saptama eşik değerine yükseltilebilir. En yaygın kullanılan protein 

agregasyon testleri “Protein Misfolding Cyclic Amplification Assay” (PMCA) (Protein Yanlış Katlanması Siklik Amplifikasyon 

Analizi)’i içermektedir, saptama sıklıkla Western blot ve PrPsc’yi tespit eden ve thioflavin-T floresan kullanılan “real-time 

quaking-induced conversion” (gerçek zamanlı titremeye bağlı dönüşüm) (RT-QuIC) ile yapılmaktadır (1). 

PMCA 

PMCA ilk kez 2001’de tanımlanmıştır. Bu teknik beyin, dalak, bademcik gibi do-

kular ve idrar, kan ve BOS gibi biyolojik sıvılardaki çok küçük miktarlardaki 

PrPsc’yi saptayabilmektedir. PrPsc dokuda etkili şekilde toplandığında, beyin 

homojenatlarında ya da hücre ekstratlarında bulunan ve substrat olarak eklenebilecek olan PrPc’ye dönü-

şümle sonuçlanan bir “tohum” görevi görür. PMCA, kümelenmiş PrPsc’yi daha ileri agregasyona neden olabi-

lecek daha küçük parçalara ayırmak için tasarlanmış sonikasyon/istirahat siklus serilerine dayanmaktadır. 

Yöntemin yüksek duyarlılığı sonikasyon/istirahat sikluslarının bu prensibi ile ilişkilidir (1). 

Daha sonraları, tekniğin duyarlılığı bir PMCA reaksiyon ürün parçasının taze substrat tohumlamak için kullanı-

larak seri halinde PMCA’nın gelişmesi ile arttırılmıştır. Böylece PMCA’nın duyarlılığı hayvan biyoanalizleri ile 

kıyaslanabilmektedir. Araştırma laboratuvarlarındaki geniş çapta kullanımlarına karşın, substrat olarak taze 

beyin materyalinin kullanılması ve aynı protokol kullanılsa bile laboratuvarlar arası tutarlılığın olmaması ne-

deniyle prosedürün standardizasyonundaki zorluk sebebiyle PMCA’nın pratikteki uygulamaları zor olmaya de-

vam etmektedir (1). 
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Western blot ile saptama zaman alan bir yöntemdir ama tohumlama materyali içindeki PrPsc’nin biyokimyasal doğasını araştır-

mak için önemli olan PrP glikotipini tanımlama avantajına sahiptir. PMCA tarafından oluşturulan ürünler infeksiyözdür ve to-

humlama materyalinin PrPsc’sinin benzer yapısal ve biyokimyasal özelliklerini muhafaza etmektedirler (1).  

RT-OuIC 

Sporadik CJD’nin tanısı güç olabilir ama RT-QuIC testleri hastalığın klinik tanısına kayda değer bir etkide bulunmuştur. Bu teknik 

prion proteininin BOS’ta bulunan yanlış katlanmış patolojik formunun normal PrP’yi akabinde kümeleşen “misfolded” şekle dö-

nüştürebilme kabiliyetinden faydalanmaktadır. 

Bu misfolded formun kümelerinin oluşumu floresan boyalar kullanarak gerçek zamanlı olarak takip edilmektedir. BOS RT-QuIC testinin güncel duyarlılığı 

UK Ululsal CJD Araştırma ve Sürveyans Birimi tarafından %92 olarak bildirilmiştir, özgüllük de %100’dür. 

Bu sonuçlar ve özellikle de yalancı pozitiflerin olmayışı, diğer çalışmalarla da doğrulanmıştır. Yine de, testin son derece yüksek olan özgüllüğünün özellikle 

14-3-3 proteinindeki bir yalancı pozitiflik nedeniyle bazen olası CJD tanısı konan tedavi edilebilir hastalıklara sahip hastalar da dahil olmak üzere daha bü-

yük gruplarla validasyonuna devam edilmektedir. Birinci kuşak RT-QuIC’nin duyarlılığının anlamlı bir biçimde PRNP kodon 129 genotipinden etkilendiğine 

dair bulgu yoktur. sCJD ile alakalı birkaç çalışmaRT-QuIC kinetikleri ile hastalığın ortaya çıkış yaşı, hastalığın süresi ya da hastalığın toplam süresinin yüzdesi 

olarak ifade edilen lomber ponksiyon zamanı arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir. Bu çalışmalarda 1000’den fazla CJD dışı BOS örneği analiz edilmiştir 

ve sadece 3 tanesinde pozitif RT-QuIC sonucu gözlenmiştir. 

Bunlardan ilk hastaya vasküler demans tanısı konmuştur, hasta kaybedilmiştir fakat hastalığın postmortem doğrulanması yapılamamıştır. İkinci hastada 

fronto-temporal demansın BOS incelemesinin yapıldığı anda klinik tanı konmuştur ama takipleri yapılamamıştır. Üçüncü hastaya meme kanserinin eşlik 

ettiği paraneoplastik sendrom tanısı konmuştur; ne yazık ki tanının postmortem doğrulanıp doğrulanmadığı belirsizdir. Birinci kuşak RT-QuIC testlerinin 

özgüllüğü %100’e yakındır ve BOS 14-3-3 ya da tau protein gibi yerini tutabilecek belirteçlerden anlamlı ölçüde daha iyidir. Retrospektif bir Fransız çalış-

masından elde edilen sonuçlar duyarlılığın %80’den fazla olduğunu, özgüllüğün de %100’e yakın olduğunu doğrulamaktadır. Farklı bir tanı konan fakat po-

zitif sonuç elde edilen her iki vaka için klinik veri bir tanı koymak için yeterli değildir fakat CJD de tamamen dışlanamamıştır (1). 
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 N-terminalinden kesilmiş hamster rPrP’sini kullanan ve reaksiyon tamponuna %0.002 sodyum dodesil sülfat ilavesini içeren, reaksiyon sıcaklığının 55.8 °

C’ye yükseltildiği ikinci kuşak RT-QuIC testinin geliştirilmesi büyük bir avantaj olmuştur. Nöropatolojik olarak doğrulanmış sCJD hastalarına ait 11 BOS ör-

neği ile yapılan küçük bir başlangıç çalışması her iki RT-QuIC testini karşılaştırmış ve ikinci kuşak RT-QuIC testinin önemli oranda daha hızlı (24-48 saatte 

sonuçlanan) ve daha hassas olduğunu göstermiştir. Geleneksel RT-QuIC testi sCJD’nin %64’ünü yakalarken yeni kuşak test özgüllük kaybı olmadan %91’ini 

saptamaktaydı (1). 

  

 Bu sonuçlar ikinci kuşak RT-QuIC testinin tekrarlanabilirliğinin daha iyi olduğunu da gösteren daha büyük çaplı çalışmalar tarafından doğrulanmıştır. 

Dikkat edilmesi gerekir ki; rekombinan PrP’yi kümeleştirebilme kabiliyetine sahip olan anormal PrP’nin varlığı deri biyopsilerinde de olduğu gibi biyopsi ya 

da fırçalama ile elde edilen olfaktör mukoza hücrelerinde de olabilmektedir. Diğer prion hastalık formlarındaki RT-QuIC sonuçları az sayıda vaka ile değer-

lendirilmiştir. Genetik formda sonuç işin içine giren mutasyona bağlıdır (1). 
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SONUÇLAR 

 

 Amplifikasyon teknikleri prion hastalıklarında (iyi duyarlılık oranları ve 

%100’e yakın özgüllük ile)güvenilir ve hızlı klinik tanı konmasına olanak 

sağlamaktadır. Bu tekniklerle, bazı çalışmalar BOS’taki diğer yanlış kat-

lanmış proteinleri saptamaya rağbet göstermektedir (1). 

Bu alandaki gelişmelerin iyileştirilmiş infeksiyon kontrol önlemlerine dö-

nüşüp dönüşmeyeceği cerrahi aletlerle ya da kan-kanürünü transfüzyo-

nu ile kişiden kişiye bulaş olduğuna dair kanıt elde etmek çok zor olduğu 

için daha da karmaşık bir sorundur. Bunun nedeni bulaşın halihazırda 

sağlık kuruluşlarında meydana gelmemesi ya da nadir görülen ve uzun 

inkübasyon zamanına sahip olan bir hastalığın epidemiyolojik olarak 

araştırılmasının zorluklarının sonucu olabilir. Bu bağlamda, herhangi bir 

yeni infeksiyon kontrol önleminin kullanışlı ve uygun olması gerekmekte-

dir (2). 

 Parkinson hastalığı, Lewy cisimli demans ya da Alzheimer hastalığı gibi 

diğer nörodejeneratif hastalıklar için de umut verici sonuçlar bildirilmek-

tedir (1). 
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Tacir Theodore Vonne 4 Temmuz 1885 tarihinde bir müşterisinin siparişi için Fransa’nın Alsace böl-

gesindeydi. Strazburg ile Kolmar arasında, bugün Fransa’nın “Şarap Yolu” olarak bilinen ve günü-

müzde gezginlerce pek rağbet gören bir güzergahın az batısında bir yerlerde, küçük bir yerleşim yeri 

olan Maisongoutte kasabasında köpeği ile seyahat ediyordu. 19. ve 20. yüzyıllarda Almanya ile Fran-

sa arasında her daim gerilim sebebi olan bölgede, Alman hegemonyasına geçince Messengotte adı-

nı alan bu kasabada iş gezisi yaparken başına gelen talihsiz bir olayın bütün keyfini kaçıracağını bile-

mezdi mösyö Vonne. 

  

 Aynı gün mösyö Vonne ile aynı talihsiz olayı yaşayan Joseph Meister ise bu olaydan yıllar sonra 

nazi işgali altındaki Paris’te yine bir talihsizlik sonucu, aldığı yanlış bir haber nedeniyle hayatına son 

verecekti.. 

Tarihin Arşivinden  
DR. YÜCE AYHAN 

 

https://phototheque.pasteur.fr:443/en/asset/content/id/40123/bypassnavigation/1 
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 Pastör Enstitüsünde odacı olan Joseph Meister ailesinin nazi zulmün-

den uzaklaşmak için Paris dışına çıkma girişiminde başarısız oldukları ve 

nazilerce katledildiği haberini alınca büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Bu 

haber üzerine artık hayatın yaşamaya değmeyeceğine karar verdi. Evi-

nin mutfağında gaz ocağını açarak yavaş bir ölümü buyur etti.  

 Enstitünün bakteriyofaj laboratuvarı sorumlusu Eugene Wollmann’n 

kurum arşivlerindeki günlüğünde 24 Haziran 1940’da Meister’in cansız 

bedeninin bulunduğu yazıyor. Oysa Joseph Meister’in öldü sandığı eşi 

ve çocukları sağ ve salim olarak kurtulmuşlardı nazi tehditinden ve acı 

bir raslantıyla Meister’in öldüğü gün dönmüşlerdi Paris’e. İkinci dünya 

savaşının karanlık günlerinde hayata veda eden Joseph Meister bir sa-

vaş gazisiydi aslında. Birinci dünya savaşının en önemli muharebelerin-

den biri olan Marne savaşında yaralanmıştı. Bu savaştan sonra enstitü-

deki görevine devam etmişti. 

 Ve 1940 yılının haziranında o bunalımı yaşamasaydı belki de uzun yıl-

lar devam edecekti bu kurumda çalışmaya. Çünkü Pastör Enstitüsü 

Joseph Meister’in yaşamında çok önemli bir yer tutmuştu her zaman. 

İlk gençlik çağlarından yaşama veda edinceye dek bu kurumun hizmet-

karı olmuştu hep Joseph Meister. İsimsiz, alelade bir emekçi.   

Tarihin Arşivinden  
DR. YÜCE AYHAN 

 

Joseph Meister ve Eşi  

https://phototheque.pasteur.fr:443/en/asset/content/id/24698/bypassnavigation/1 



 13 

 

   

 Oysa “Enstitü Pastör”ün dünya çapında bir kurum haline gelmesinde Pastör’ün kendisinin ve onunla 

birlikte sayısız araştırmaya emek vermiş araştırmacılar kadar Joseph Meister’in da yadsınamaz bir rolü 

vardı. 

 Maisongoutte seyahatinde Theodore Vonn’a eşlik eden köpeğin hışmına uğradığında dokuz yaşın-

daydı Joseph. Küçük çocuğu ısırılmaktan kurtarmak isteyen mösyö Vonne da saldırıdan payını almıştı. 

Fakat Theodore Vonne gömleğindeki yırtıklarla kurtulmuştu koluna diş geçmeden. Oysa Joseph sağ 

elinde, kalçasında ve dizinde pek çok ısırık yarası almıştı.  

 Yakınlarda başka bir kasabada, Ville’ de hekimlik yapan Dr. Eugene Weber’e başvurdu Joseph’in aile-

si. Dr. Weber ısırıldıktan 12 saat sonra Joseph’in yarasını karbolik asid solüsyonu ile temizleyerek evine 

döndü o gece.Mösyö Vonne, yaşadığı talihsiz olayın etkisinden kurtulamamış, üzgün bir halde araba 

beklerken sohbet ettiği müşterisinden Paris’te Pastör’ün kuduza karşı bir korunma yolu bulduğunu işi-

tince hemen Meister ailesinin evine koştu. Bu haberi paylaşıp aileyi ikna edince mösyö Vonne, ertesi 

sabah bayan Meister ve oğlu Joseph ile Paris’e doğru yola çıktı. Bindikleri tren, 6 Temmuz 1885 sabahı 

Paris’e vardığında doğruca Pastör Enstitüsü’ne gittiler. Burada Joseph Meister’i ilk gören hekim, 

mesleğe yeni adım atmış olan ve henüz laboratuvarda pek de çalışmamış olan Dr. Emille Roux küçük 

oğlana Pastör’ün geliştirdiği yeni aşıyı uygulamak istemedi. Köpekler için geliştirilen bu aşıyı insanda 

uygulamanın çok riskli olduğunu söyleyerek reddetti.  

Tarihin Arşivinden  
DR. YÜCE AYHAN 

 

  Joseph Meister 
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 Bunun üzerine Dr. Jacques Joseph Granger devreye girdi ve başka türlü hayatta 

kalma şansı bulunmayan Joseph’e kuduz aşısını subkutan olarak uyguladı. Kendisi he-

kim olmadığı için enjeksiyon uygulama hakkı olmayan kimyager Louis Pastör aynı 

odada Dr. Granger’e nezaret ediyordu; on beş gün 

önce kuduz virüsü inoküle edildiği için ölen bir tav-

şanın omuriliğinden elde ettiği kuduz aşısı dünya-

da ilk kez bir insana uygulanırken.  

 İlk aşıyı takip eden on gün boyunca Joseph 

Meister’a oniki doz daha aşı yapıldı, üstelik bu 

defa çok daha virülan bir virüs kökeninin 

atenüe formu kullanılarak. Ve Joseph Meister 

yaşadı, ta ki 1940 yılının haziran ayına dek.  

 Bu olaydan sonra Pastör’ün takımına odacı 

olarak katılan Joseph Meister bir başka deneyin 

parçası oldu. 1890 yılında deneysel bir kuduz 

çalışmasında kobay ısırığı sonrası profilaksi 

amacıyla tekrar aşılanarak dünyada kuduz aşısı 

rapelinin de ilk yapıldığı kişi ünvanını da aldı. 

Tarihin Arşivinden  
DR. YÜCE AYHAN 

  Pastör’ün nezaretinde, kuduz aşısının Joseph 

Meister’e uygulanışı-6 Temmuz 1885 

https://phototheque.pasteur.fr:443/en/asset/content/id/55752/bypassnavigation/1 

 

Pastörün el yazısı, J. Meister’e yazdığı 

7 Haziran 1887 tarihli mektup 
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 Tarih okumaları genelde yaldızlı, parlak isimleri anımsatır bizlere. Oysa herhangi bir zafer, öylesi-

ne bir buluş, sadece parlak bir zekanın ürünü, tek bir kahramanın gayretiyle oluveren bir gelişme 

değildir. Tarih sahnesinde perde arkasında sayısız isimsiz kahraman vardır, savaşlarda ve zaferlerde,  

buluşlarda ve keşiflerde.  Aynı bundan yüz otuzbeş yıl önce  olduğu gibi … 

 Uyanık bir tüccar, sağduyulu bir anne ve cesur bir çocuk olmasaydı enstitünün kapısını çalan, ilk 

aşı uygulanana dek yüzlerce, binlerce insan daha ölecekti belki kuduzdan.  

Tarihin Arşivinden 
DR. YÜCE AYHAN 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

 

  Susan Sontag, “Metafor Olarak Hastalık” adlı kitabında insanlık tarihine damgasını vuran sal-
gın -ya da yaygın- hastalıkların zihinlerde yarattığı etkileri incelerken “hasta olma durumuyla ilintili 
olarak kafamızda kurduğumuz cezalandırıcı ya da duygusal fanteziler üzerinde” durur. Niyeti hastalık-
ların “gerçek coğrafyasını” ortaya koymaktan ziyade hastalıklardan kaynaklanan klişeleri ele alarak fi-
ziksel hastalığın kendisini değil hastalığın bir figür ya da metafor olarak kullanılma hallerini tartışmaya 
açmaktır. Zira Sontag’a göre söz konusu metaforlar son derece gerçek sonuçlar doğururular ve yarat-
tıkları çarpık algılarla, hurafelerle, komplo teorileriyle hastalıklarla etkili mücadelenin önüne geçebilir-
ler.  

 Sontag’ın tüberküloz, kanser ve HIV ağırlıklı incelemesi Corona virüsü ile baş etmeye çalıştığımız 
bugünlere de ışık tutacak metinler üzerinden ilerliyor. Edebi eserlerden de örnekler vermiş Sontag. Çı-
kış noktamız burası; salgın hastalıkların edebi metinlere yansımasını ele alacak bu yazı, Sontag’ın ince-
lemesine edebi metinler anlamında katkıda bulunmak amacıyla hazırlandı. Ancak külliyatın dev hacmi 
düşünüldüğünde çok mütevazi kaldığını da eklemeliyim.  

 Edebi metinler hastalıklar hakkında bilimsel veriler sunmamakla birlikte insanlığın  “muazzam bir 
pratikler, beklentiler, duygular, umutlar, hayaller ve yorumlar alanını -akla ha-yale sığmayacak kadar 
bereketli, girift, bulanık, sancılı ve çapraşık bir alanını soruşturmaya açmak” demektir. Edebi metinler 
üzerine düşünmek Eco’nun deyişiyle “aklın canavarlar üreten uykusuna karşı bir tür terapi oluşturabi-
lir”. Gerçekten de insanlar hastalıktan ziyade hastalık ve ölümün zihinlerinde yarattığı korkularla bo-
ğuşuyor, canavarlar üretiyorlar. Schopenhauer “dünyada ölüm olmasa felsefe olmazdı” demişti. Belki 
de edebiyat da olmazdı. Zira biliminin, felesefenin ve edebiyatın nesnesi “bir”dir. Thomas Mann’ın ifa-
desiyle “amaç sağlık ve insanlıktır; hedef saf haliyle insan düşüncesinin yeniden kurulmasıdır”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sayımızda  yazar/ eleştirmen A. Ömer Tür-
keş’in Virüs Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi’-
nin son sayısında yayınlanan bir yazısını tam 
metin olarak paylaşıyoruz.  Yazıyı sayfalarımı-
za taşımamıza olanak sağlayan  Virüs dergisi-
ne ve A.Ömer Türkeş’e teşekkür eder, keyifli 
okumalar dileriz 

A. ÖMER TÜRKEŞ 

KIYAMET HİKAYESİ OLARAK HASTALIK  
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  Felsefi metinler gibi edebi metinler de insanların hastalıklara karşı çaresizliğini, şifa arayışlarını, ölüm karşısındaki tutum-
larını, büyüye ya da dine savruluşlarını işleyen hikayelerle bir tür terapi vazifesi üstlenirler. Üstelik -Karl Jasper’den alıntılıyorum- 
"hastalık, değişik ve muhalif düşünce yollarını gösterir... Büyük kuşkuculuğun öğretmeni olur". Her seferinde birey, etik ve moral 
değerler, hayatın ve varoluşun anlamı yeniden sorgulanır, yeniden inşa edilir. Camus ile bitirelim; “ölüme, absurde ve dünyanın 
akla aykırılığına başkaldırı, insanın yaşayabileceği bir hayat özlemi ve kaderini sonuna kadar tüketebileceği bir ömür, kendisini ro-
manda gösterir.” 

 Bugün belleklerimizde yer almayan ama bizden önceki kuşaklarda derin izler bırmış bir dolu büyük salgın dönemi barındırı-
yor insanlık tarihi. Elbette içinde yaşadığımız durumu tarihin basit bir tekerrürüne indirgemiyorum ama tarihin aynılıklar inşa ettiğini söylüyorum; 
“davranış aynılıkları, tutum aynılıkları, risk aynılıkları. Bunları bilmek, rastlantıları engellemenin değil, ama onlara hazırlıklı olmanın ender yollarından biri-
dir. Krizler öngörülemez, ancak daha önce gerçekleşmiş krizlerin bilgisi olabilecek en iyi hazırlıktır.” 

  

 Destanlardan Modern romanlara 

 İnsanların hastalıklara karşı mücadelesi daha ilk yazılı metinlerde çıkar ortaya. Bilimin olmadığı bir zamanda köken tanrılara havale edilmiştir. “Gılgameş” 
destanında Enkidu, onu ölüme götürecek korkunç bir hastalıkla cezalandırılır.  Yine “Gılgameş”ten bir alıntı yapalım; "Sen tanrıların efendisisin ve bilgesin. 
Nasıl nedensiz yere böyle bir tufan yaratabildin? (...) Bir tufan yaratmaktansa bir hastalık yaratarak insanların üzerine salıp onların sayılarını azaltsaydın 
daha iyi olurdu!”  

 Böyle bir replik ancak salgın bir hastalığı deneyimlemiş, dehşetini yaşayıp içselleştirmiş insanların ağzından çıkabilirdi. Öylesine deneyimlenmiş ve içsel-
leştirilmiş olmalı ki Antik Çağ’ın en parlak metinlerine de yansıyacaktır. Salgının genel adı vebadır ve elbette yine tanrısaldır. Homeros’un “Ilyada”sından 
bir sahne ile örnekliyorum; Akha'ların Troya ovasındaki gemi ordugâhındayız. Tanrı Apollon'un rahibi Khryses gelir, Agamemnon'un tutsak olarak alıkoy-
duğu kızı Khryseis'i geri ister. Agamemnon kızı vermez. Ve sonra;   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ÖMER TÜRKEŞ 

KIYAMET HİKAYESİ OLARAK HASTALIK 



 18 

 

 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

 

 “Tanrı, rahibin duasını duydu. Olympos Dağı’nın doruklarından yüreğinde öfke, omuzunda okları ve yayı, gece gibi aşağı indi. 
Her görülmez ok ölümcül bir hastalık taşıyordu. Önce katır ve köpeklere ok attı, sonra dokuz gün boyunca o kadar çok Yunan sa-
vaşçı öldürdü ki, her yerde sürekli cenaze odunu yanar oldu”  

Pandora efsanesinde Zeus’e bağlanır ölüm getiren hastalıklar;  

 “Eskiden insanoğulları bu dünyada/ dertlerden, kaygılardan uzak yaşarlardı, / bilmezlerdi ölüm getiren hastalıkları. / Pandora 
açınca kutunun kapağını, / dağıttı insanlara acıları, dertleri. / Bir tek umut kaldı dışarı çıkmadık / kapağı açılan dert kutusundan. / 
Umut tam çıkacakken Pandora kapamıştı kapağı, / böyle istemişti bulutlar devşiren Zeus.” 

 Daha pek çok efsaneyle yaygınlaşan, Sofokles’in “Oedipus”uyla tragedyalara aktarılan ve ne yazık ki yüzyıllara yayılacak olan boş inançların tohumları atıl-
mıştır atrık yeryüzüne. Öyle ki tıp ilminin atası sayılan Hipokrates’in bilimsel görüşü bile hıyarcık vebasının sebebini 'Tanrı'nın gazabı'na bağlayacaktır. 

 Sadece Eski Mezapotamya’ya ya da Eski Yunan’a özgü bir durum değil; dünyanın her köşesinde yazılan ilk metinlere benzer deneyimler yansımıştır. Batı-
dan Doğuya, Kuzeyden Güneye, insanlığın bütün yazılı ilk metinlerinden -Eski Roma, Kelt, Fin, Hint, Çin, Çingene mitolojilerini ve hatta Eski Ahit’i de kapsa-
yan- sayısız örnek verilebilir.  Kozmik felaketlerle ilgili mitler son derece yaygındır ve en korkutucu felaketlerden birisi salgın hastalıklardır.  

 Ancak özellikle belirtmek gerekir ki hastalıklar -tanrısal cezalar olmakla birlikte- utanılası durumlar değildi. Hatta gereksiz ve haksız cezalar da olabilirdi. 
Aslında eski çağların geleneksel hastalık metaforları bir yandan insanların doğayla mücadelesinin yansımalarıydı. Öte yandan öfkeyi, isyanı dile getirmenin, 
kötülüğü ya da adaleti tartışmanın araçlarıydı.  

 Hastalığın utanca dönüşmesi hastalık konusunda daha ahlaki ve katı ölçütler dayatan Hıristiyanlığın -ve “Şeytan”ın- ortaya çıkışıyla birlikte başladı. İS 
180 civarında yazılan "Peter'in Amelleri"nde dünyanın hastalıklarından sorumlu tutulan İblis’tir. Üstelik hastalıkları verdikleri gibi tedaviyi veren, hastalık-
ların hakiki, şeytani kökeni konusunda insanı aldatmak için başka bir tür büyü sanatı olan tıbbı icat eden de onlardır. Bundan böyle kitlesel hastalık vakala-
rı Eski Çağlar’daki metaforik anlamlarını yitirecek salt bir ceza olarak kavranacaktır.  
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  Orta Çağ’da karar kesilmiştir; hastalıklar toplumun sapkınlığına, günahkarlığına verilen ağır cezalardır. Lakin tuhaf bir dü-
şünce mekanizması işler; cezalar bu günahkarlara doğrudan indirilmemiş, dış mihraklar tarafından bulaştırılmıştır.  Mesela orta-
ya çıkmasıyla birlikte frengi, “İngilizler’in gözünde 'Fransız frengisi’, Parisliler’in gözünde “Germen hastalığı”, Floransalılar’ın gö-
zünde 'Napoli hastalığı', Japonlar’ın gözünde 'Çin hastalığı'” sıfatıyla damgalanacaktır.  

 Elbette asıl yabancılar kendilerine hiç benzemeyenlerdi. Batılılar kendisi gibi olmayanlar hakkında en acımasız tahayyülleri 
belki de hastalıklar sayesinde üretebilmiş, “kaybedecek fazla bir şeyi olmayanların, Asyalıların (yani yoksulların, yani siyahların, 
yani Müslümanların) Avrupalılar (yani, beyazlar) kadar acı ve ıstırap çekmediklerine ya da üzüntü duymadıklarına inanmak do-

ğallaştırılmıştır.” 

Neyse ki edebiyat din dışı bir tutum izleyecek kadar sağduyuluydu. Boccacio'nun “Decameron”u bu yıllarda (1349-1353) kalema alınmış en önemli edebi  
eserlerden birisidir ve Floransa’daki ahlaki çöküşü hicvederken eleştirisinden en fazla nasiplenen papazlar ve soylulardır.    

 Orta Çağ’ın ilerleyen dönemlerinde bir yandan salgınlar ve yıkımlar sürüyor diğer yandan insanların kilisenin yasakladığı hayat tarzlarına ilgisi artıyordu. 
Bu durum edebi metinlere, özellikle sahne oyunlarına tehdit edici bir figür olarak Şeytan’ın yerleşmesini sağladı.  Halkı eğlendirirken eğitmek daha doğru-
su korkutmak amacı güden bu oyunlar çoğunlukla din adamları ya da kilisenin himayesindeki yazarlar tarafından kaleme alınıyordu. “Vaazlar ve meseller 
gibi, seçkin bir sınıf tarafından yaratıldılar, fakat daha geniş, eğitimsiz bir izleyiciyi çekmek için tasarlandılar.” 

 Sonuç olarak veba, frengi, cüzam ve tifüs gibi salgınlarla kasıp kavrulan Orta Çağ Avrupası’nda insanlar, salgının nedenini kendileri dışındaki bir günah 
keçisine yükleyerek rahatladılar; en çok da yahudilere ve çingenelere... On binlerce insanın hayatına mal olan, onları yerinden yurdundan eden katliamlar 
sayesinde asıl ürkütücü salgınının cehalet, yobazlık, doymak bilmez güç arzusu ve din kurumu ile el ele vermiş despotik iktidarlar olduğu gizlenebilmişti. 

 Orta Çağ’ın hastalık karşısındaki tutumunu bugünlere bağlamak çok zor değil. Yine sapkınlıklar, yine komplo teorileri, yine hastalık bulaştıran yabancı-
lar.... Belli ki egemenler yine kendi iktidarlarının bekasını sağlamaya çalışıyorlar. Tarih yüzlerce yıl sonra ne yazık ki insanın en ilkel ve kötücül yanları üze-
rinden aynılıklar inşa ediyor.  
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 Ancak kilisenin, “bilimin” ve elitlerin propagandası edebiyatı topyekün teslim alamadı. Özellikle salgınlardan en çok etkile-
nen Britanya adasında hastalık mitleri şiire ve halk şarkılarına konu edildi, yol açtığı acılara ve felaketlere dair güçlü bir bellek ya-
rattı. Mina Urgan’ın “İngiliz Edebiyatı Tarihi” incelemesinde pek çok örnek sıralanmış. Birkaç isim sayarak bu karanlık çağı kapata-
lım; Thomas Nashe’ın 1594’te yayımlanan picaresk romanı "The Unfortunate Traveller or the Life of Jack Wilton",  Thomas Dek-
ker’in Londra’yı kasıp kavuran veba salgınını anlatttığı "The Wonderful Year", John Evelyn’in aynı salgını konu edinen günlükleri, 
John Dryden’in hastalıktan sonra daha da büyük ve güzel bir Londra’nın doğacağı umuduyla kaleme aldığı dört dizeli üç yüz kıta-
dan oluşan "Annus Mirabilis"i edebiyatın yüzünü güldüren eserlerdi. Bunlara İtalyan yazar Thomas Campenella’nın 1643’te yay-

ımlanan ütopyası “Güneş Ülkesi”ni de eklemek gerekir. Campenalla, hastalıklarla kıvranan dünyanın haline bakıp salgınların olmadığı, insanların doğayla 
uyum içinde yaşadıkları için hastalıklara karşı bağışıklık geliştirdiği bir ütopya tasarlamıştır ki bu çok sonraları ekolojik ütopyalarda karşılık bulacaktır. 

 

 Hastalık Modern Romanlara Bulaştığında 

 Bir bellek yaratıldığını söylemiştim. Öyleyse roman sanatının ilk örneklerinden birisinin tamamiyle bu meseleye odaklanması şaşırtıcı gelmemeli; Daniel 
Defoe’nin 1722’de yayımlanan “A Journal of the Plague Year” yani “Veba Yılının Güncesi” romanından söz ediyorum. Defoe, 1664-1665 yılları arasında 
Londra’yı kasıp kavuran veba salgınını bir gazeteci üslubuyla, objektif bir gözle ve titizlikle işlemiştir. Bundan böyle hastalıklar ve salgınlar modern romanın 
sıklıkla işlediği bir temaya dönüşecektir. Üstelik Orta Çağ’ın resmi anlatılarından ve resmi görüşünden radikal biçimde kopan bir bakışla...  
 

 Hurafelere yüz vermeyen, kilise masallarından uzak duran ve tıpkı Eski Çağlarda olduğu gibi, hastalık karşısındaki insani dramlara odaklanan -veba, kole-
ra ve frenginin başrolde oynadığı- çok sayıda roman adı sıralanabilir. Seçme yapmak ve önemli örnekler üzerinde durmak zorundayız. En sevdiğim yazar-
lardan birisiyle, Edgar Allen Poe ve onun "Kızıl Ölümün Maskesi"(1842) hikayesi ile başlayalım. Halkın vebadan kırıldığı bir dönemde steril konaklarında 
eğlenen zenginlerin arasına hastalık bir azrail gibi dalacak ve paranın ya da soyluluğun bağışıklık sağlamadığını kanıtlayacaktır.  
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 Alessandro Manzoni, “Nişanlılar”da (1827) Milano’daki salgını tarihsel bir perspektifte, insan ve toplum üzerindeki etkileriyle 
birlikte ve güçlü tasvirlerle yansıtır. Batıl inançlar hortlamıştır. İnsanlar bir ceza olarak algıladıkları salgını birilerine ya da bu-
laştırıcı “hayaletlere” yorarlar. Manzoni,” kenti saran hastalık kadar büyümesini izlediği bu korkuyu, ahlâki olarak tıpkı şehri telef 
etmekte olan hastalık kadar zehirli bir şekilde resmeder”.  

 Charles Dickens’ın pek çok romanında sanayii devriminin yarattığı sefalet manzaralarıyla brlikte sergilediği salgın hastalıklar 
toplumsal bir yarayı da işaret etmektedir. Mesela “Kasvetli Ev”i (1853) şu replikle sonlanır; “Öldü, Majesteleri. Öldü, lordlar ve 
baylar. Öldü, her sınıftan çok saygıdeğer ve hiç saygıdeğer olmayan din adamları. Öldü, Tanrı’nın bağışladığı merhameti yürekle-
rinde taşıyarak dünyaya gelen erkeklerle kadınlar. Ve çevremizde böyle ölmekteler her gün.” 

 Brezilyalı yazar Joaquim Maria Machado de Assis, 1882 yılında yayımlanan öykü koleksiyonunda yer alan "Asabiyeci"sinde, ruh hastalıklarını ele alırken 
aslında hastalık ve kapatmanın siyasi anlamını sorgulayacaktır. Öyle ki Machado de Assis  delilikten ziyade deliliğin siyasi ve toplumsal işlevini mizah yo-
luyla açığa çıkaran hikayesi Foucault’un “Deliliğin Tarihi” incelemesini akla getirir.  

 Hastalık teması İngiliz romanında hayli etkilidir. Özellikle Marry Shelley, Thomas Hardy, Charles Kingley, George Eliot, William Moris, Charlotta Bronte, 
Elisabeth Gaskell, Samuel Butler gibi yazarlar salgınlar ve hastalıkları topluma ve bireye yaptığı etkilerle birlikte ortaya koyarken ülkenin “zengin” salgın 
hastalık mirasından yararlanırlar. 

 19. yüzyılda tüberkülozun özel bir yeri olduğunu vurgulamak gerekir. Victor Hugo’nun, Balzac’ın, Alexandre Dumas’ın, Charles Dickens’ın, Goncourt 
Kardeşler’in, Turgenyev’in, Andre Gide’in roman kahramanlarına musallat olan “ince hastalık”ın ayrıcalıklı bir statü kazanmasında kuşkusuz veba, cüzam 
ya da çiçek gibi bedensel deformasyonlara yol açmamasının da rolü vardır. Bir diğer neden ise bireysellik fikrinin giderek yerleşmesidir. Hatta “bireysel 
hastalık fikri de, tıpkı insanların kendi ölümleriyle yüz yüze geldikçe daha bilinçli davranmaya başladıkları fikrinde görüldüğü üzere, tüberkülozla birlikte 
başlamıştır”. Şöyle sürdürüyor Suzan Sontag; “'Romantik ıstırap' diye bilinen edebi ve erotik tutumların birçoğu, tüberkülozdan ve onun metafor aracığıyla 
dönüştürülmesinden ileri gelmektedir; “acı ve ıstırap, hastalığı haber veren bazı semptomların üslupçu bir anlatımla söze dökülmesi sonucu romantik bir 
hare kazanmış ve böylece gerçek acı yok sayılmıştır.” 
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  Popüler aşk romanlarında sıklıkla işlenen bir tema yarattı tüberküloz; hastalığın nedeni karşılığını bulamamış tutkular, en 
çok da karşılıksız aşklardı. Yeşilçam filmlerine ve yerli aşk romanlarımıza da miras kalan klişelere göre, adı üzerinde, “ince hasta-
lık”a yakalananların duyguları da bünyeleri de ince olmalıydı. Kaybetmenin üzüntüsüyle hayata küsen ve ansızın yakasına yapışan 
hastalığı yenecek gücü olmayan bireylerdi onlar. Ancak ortaya çıkış şekli ani ve bireysel olduğu için bir yandan da lanet gibi algıla-
nıyordu.  

On dokuzuncu yüzyıl hastalıklarının en belalılarından olan frenginin ise sanat ve edebiyatta fazla bir karşılığı görülmez. Zira yara-
tıcılık ve sanatçılıkla özdeşleştirilen tüberkülozun tersine cinsel yolla bulaşan frengi bayağılığı, kabalığı çağrıştıran bir hastalık gibi 

algılanmıştır. İnsani duygu ve değerler piramidindeki yeri en alttadır; frengi pek çoklarına göre ahlaki düşüklük göstergesidir.  

 Hastalık ve salgınların 19.yüzyıl insanında yarattığı tahayyüller ve korkuları anlamak açısından, Dostoyevski’nin “Suç Ve Ceza”sının son bölümüne bakabi-
liriz. Romanın sonunda sürgüne gönderilen Raskolnikov ateşler içindeyken korkunç düşler görür; Doğu’dan gelip Batı’yı yıkacak bir felaket! Dostoyevski’nin 
sanki bugüne hedefleyen “kehaneti”nden alıntılıyorum;   

 “Asya'nın derinlerinden Avrupa'ya doğru bugüne dek görülüp duyulmamış bir kıran geliyordu. Dünyanın sonuydu bu. Seçkin birkaç kişi dışında herkes 
ölüyordu. İnsanların bedenlerinde yeni birtakım kurtçuklar, gözle görülmeyen yaratıklar türüyordu(...) Bütün köyler, bütün kentler, tüm dünya, tüm insan-
lar bu hastalığın pençesindeydi, herkes deliriyordu. Kimse kimseyi anlamıyor, herkes telaş içinde koşturuyordu. Herkes gerçeği kendisinin bildiğini düşünü-
yor, karşısındakilerin bunu anlamıyor olmasından acı çekiyor, göğsünü yumrukluyor, ağlıyor, kıvranıyor, ellerini oğuşturuyordu. Kimi yargılayacaklarını, na-
sıl yargılayacaklarını bilmiyorlardı. Neyin iyi, neyin kötü olduğunda anlaşamıyorlardı. Kim suçlanacak, kim aklanacak, kimsenin bildiği yoktu(...) En sıradan 
işler bile bırakılmıştı; çünkü işlerin düzeltilmesiyle ilgili olarak herkesin bir görüşü vardı ve herkes kendi görüşünün şaşmazlığında ısrarlıydı(...) Herkes her 
şey mahvoluyor, mikrop git gide derinlere işliyor, çoğalıyor, büyüyordu”… 
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 Hastalık temasını 20.yüzyıla taşınmasında Thomas Mann romanları bir geçişi temsil eder. Susan Sontag’a göre “romanları yir-
minci yüzyıl başındaki hastalık mitlerinin bir ambarı işlevini gören Thomas Mann”, ‘Doktor Faustus’ta frengiyi, ‘Venedik'te Ölüm’ 
ve ‘Büyülü Dağ’da tüberkülozu hikayelerinin merkezine yerleştirirken insanın ölüm ve hastalık karşısındaki duruşunu araştırır. 
“Büyülü Dağ”a ilişkin tutucu kesimlerden gelen eleştirilere şu cevabı verecektir; “Benim yazarlığımın gerçek dürtüleri günahkar 
bireyselliktir yani metafizik, ahlaki, pedagojik olan, kısacası iç dünyaya ilişkin olandır.” Roman kahramanı Hans Castorp’un tedavi-
si aynı zamanda “hastalık ve ölümle ilgili düşüncelerinin ilerici biçimde gözünün açılması süreci”dir. Yaşamda acı, hastalık, ölüm 
ve yozlaşmanın varlığı yaşamın reddedilmesi için neden olabilir mi, sorusuna yanıt aramaktadır Mann. Yüzyılların mirasını ve bel-

leğini kullanmış ama klişeleri ters yüz ederek hastalığı yaşamın olumlanmasının metaforuna dönüştürmüştür. 

 

  Salgın hastalıklar konusunda yazılmış en kuşatıcı ve en felsefi roman Albert Camus’ün “Veba”sıdır (1947). Genç yaşta verem hastalığına yakalanan, 20. 
yüzyılın ilk yarısındaki büyük savaş felaketlerini yaşayan Camus’te ölüm duygusu her an yanıbaşında giden bir düşünce biçimiydi. Nitekim “Sisyphos Söyle-
mi’ne “yaşamın yaşanmaya değip değmediğinde bir yargıya varmak felsefenin temel sorununa bir yanıt vermektir” cümlesiyle başlayacaktır. Varoluşçulu-
ğunun çıkış noktası burasıdır ve “Veba” romanında bu soruyu yanıtlamaya çalışır. “Veba”da totalitarizme, burjuva toplumunun açgözlülüğüne gönderme-
ler olmakla birlikte siyasi bir metafora -mesela Nazi işgaline- indirgenemez. Ölüm ansızın baskın yapmış ve insanların en kötü özelliklerini açığa çıkarmıştır. 
Buna karşılık iyilik de vardır insanlarda. Ancak basitçe iyilik-kötülük çatışmasına girmez. Camus, bir felaket üzerinden hayatın, varoluşun ifade ettiği anlam-
ları sorgular.  

Bu sorgulamada yokluğa, yitirmişliğe, tecrite, umutsuzluğa dair ifadeler içinde bulunduğumuz dönemde hissedilenlerin edebiyat tarihindeki belki de en 
doyurucu karşılığıdır. 

 Dikkat çekmek istediğim birkaç eser daha var: Somert Maugham’ın -Çin’deki bir kolera salgını etrafında gelişen “Renkli Peçe”(1925), Gabriel Garcia 
Marquez’in yine aynı hastalığa ilişkin “Kolera Günlerinde Aşk”(1985) ve Jose Saramago’nun körlük metaforunu kulllandığı “Körlük” (1995) romanları yine 
insani acıları, değerleri ve toplumsal yaşantıyı öne çıkarmak yönündedir. 
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 20.yüzyılın ikinci çeyreğinin en yaygın ve ürkütücü hastalığı olan kanserin ve en lanetli hastalık sayılan HIV’in romanlara -en 
azından türkçeye çevrilenlere- pek az konu edilmesi şaşırtıcı görünüyor. Belki arkasında dev bir endüstri barındıran “sağlıklı ya-
şam” sloganının zihinlerde yarattığı etkilerden belki de her türden mağdurluğun modern insanın ilgisini çekmemesinden. Özet 
olarak, günümüzde salgın hastalık teması distopyaların ve bilimkurguların konusudur. Bu durumun bilim ve teknolojinin gücüne 
biat etmişlikle ilgisi olmalı. İnsanlığın ulaştığı bu yüksek mertebede bilim ve teknolojinin her şeyin üstesinden geleceğine dair 
yaygın kabüllenme, üstesinden gelinemeyen bir virüs hakkındaki hikayeleri “fantastik”, “bilim-kurgu” ya da “distopya” kategorile-
rine “iteklemiş”tir. Oysa geleceğin karanlık görünümü sunan romanlardaki fantastik salgınlar bugün acı bir hakikat olarak duru-

yor karşımızda. 

  

Distopik salgınlar ya da distopya “salgını” 

 Distopyalardaki artış elbette yakın tarihin konusu ama Distopya edebiyatının ilk örnekleri çok eskilere dayanıyor. Konumuzla da ilişkisi olan ilk örnek 
Mary Shelley’nin 1826’da -"Frankenstein"dan on yıl sonra yazdığı "The Last Man", yani “Son İnsan” romanı. Shelley, 80’lerden sonra salgına dönüşecek bir 
temayı, salgın hastalık nedeniyle dünyadaki insan türünün yok oluşunu ve sağ kalan son insanın dramını işerken açıkçası “Frankeinstein”ı aşmış ama hak 
ettiği ilgiyi bulamamıştı. 

 Samuel Butler’in 1872’de yayımladığı "Erewhon", distopyadan ziyade -İngiliz geleneğine uygun- bir hicivdir. Hayali Erewhon ülkesindeki çarpıklıklar üz-
erinden Victoria Çağı İngilteresi’ni eleştirirken hastalık kavrayışına da yer açar Butler. Erewhonlular’a göre yaşamda başarı elde etmek her şeyden önem-
lidir. Bu nedenle insanın başına bir felâket gelmesi, örneğin bir yakınının ölmesi neredeyse suç sayılır, çok ayıplanır. Hele hastalık, bir insanın işleyebileceği 
suçların en büyüğüdür. Bu yüzden de, vereme ya da başka bir hastalığa tutulanlar, ağır cezalara çarptırılırlar.  

 Alfred Kubin’in “Diğer Taraf”ı (1908) için de hiciv yoluyla eleştiri denilebilir. Ancak hem edebi açıdan hem daha başarılı hem de toplum ve hastalık 
eleştirleri daha keskindir.  
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İnsanları ölüler ve yaşayanlar ya da hastalıklı ve sağlıklı ikilemine sıkıştıran, giderek bu ikilemin normal ve normaldışı, modern ve 
premodern ikilemlerini çağrıştırmasını sağlayan kurgu içerisinde ölülerin en vahşi yöntemlerle imha edilmesi meşrulaştırılıyor. 
Asıl meşrulatırılan kendi normlarının dışında kalanların yok edilmesidir ki söz konusu normdışılık -ırk, dil, din, cinsten tutun da 
yoksulluğa kadar genişleyen- pek çok alana yayılabilir.  Susan Sontag’ın itiraz ettiği modernleştirilmiş ortaçağ eskisi metaforlar ne 
yazık ki popüler kültür ürünlerinde fütursuzca kullanılıyor ve çok daha derin izler bırakıyor. 

  

 Ancak ekoloji merkezli temalar kapitalizm eleştirisi yapmaya da çok uygundur ve muhalif yazarların elinden çıkan çok sayıda romanda etkili biçimde kul-
lanılmıştır. İmha edilmesinde sakınca olmayan “zombi”lere farklı yaklaşımlarıyla James S.A. Corey’in “Leviathan Uyaniyor” (2011) ve M. R. Carey’in “Tüm 
Sırların Sahibi Kız”(2014) romanları anılmaya değer. Ama Colin Whitehead’ın “Bölge Bir”ine(2011) özel bir yer açmak isterim. Colson Whithead popüler 
kültüre yerleşmiş zombi şablonların farkındalığıyla, dahası bu şablonlara ve şablonların barndırdığı zihniyete duyduğu rahats ızlıkla kurgulamış 
hikayesini. Whitehead de bir virüs salgını sonucu yayılan "ölülük" halini kullanıyor ama söz konusu ölülüğün daha öncesindeki "canlılıkla" farksız olduğu-
nu sezdirmeyi ihmal etmeden... Bir adım daha attığımızda çizilen  kıyamet tablosunun bilinmeyen bir geleceği değil tam da günümüzü resmettiğini, top-
lum dediğimiz kalabalığın yaşayan ölülerden ibaret olduğunu anlıyoruz. Üstelik kötülük ve tehlike sadece hastalığa yakalanmış, leşe dönmüş varlıklardan 
kaynaklanmıyor. Kötülük bu toplumun içinde saklı!.. 

  

 Hastalık salgınlarına yer veren distopik romanların bir çoğunda felaket nedeniyle geleneksel toplum düzeninin parçalanması işlenmiştir. Sözkonusu par-
çalanma değerler yitimine, yabancılaşmaya ve çatışmaya yol açacaktır. Bireylerin umutsuzca hayatta kalmaya çalıştıkları böyle bir dünyada kaostan istifade 
eden -kendi iradesini zayıflara ya da çaresizler dayatan- tiranların, tiranlaşan şirketlerin, yeni mesihlerin, ataerkilliğin yeni biçimlerinin ortaya çıkması kaçı-
nılmazdır. Zira sürüleşme ve güdülme insanın hayvani doğasındandır.  Ama insan dış dünyaya ve kendi ilkel doğasına mücadeleyle benliğini bulmuş bir var-
lıktır da. Romanlara yansıyan işte bu çatışmalardır ki distopyalara feminist, anarşik ve ekolojik bir boyut da kazandırırlar.  
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   1912 yılında yayımladığı “Kızıl Ölüm”da Jack London,  Shelley’nin mirasını sürdürür.  2013 yılında veba nedeniyle çö-
küşe geçen insanlığın 2070’lerdeki cehennemi görünümünün sergilendiği hikayesinde London’un üzerinde durduğu mesele me-
deniyet denilen yapıların, devletlerin ortadan kalktığı bir dünyada insanın ilkel bir varlığa dönüşmesidir. 

 Sherlock Holmes’un yaratıcısı A.Canon Doyle’un bu kez bilimkurgu meraklıları için kaleme aldığı “Zehirli Kuşak”(1913) romanı 
içerik açısından çok tatmin edici değil. Buna karşılık ölümcül bir küresel salgını konu edinen hikayesiyle güncelleşiyor. 

 Savaşların, siyasi ve toplumsal çalkalanmaların, muhtemelen “İspanyol giribi” gibi salgınların zihinlerde yarattığı imgelerle 
Distopya ve Bilimkurgu yazımı giderek hız kazandı. Aldoux Huxley’in “Cesur Yeni Dünya”sı ve George Orwell’in “1984”ü gibi iki 

başyapıtın etkileri de unutulmamalı. 20. yüzyıl distopyalarının iki kaynaktan beslendiği söylenebilir; bir yandan totaliterlik düşüncesi, diğer yandan -ve ilki-
ne bağlı olarak- bilim ve teknolojik gelişmelerin daha güzel bir dünya sağlamaktan ziyade daha despotik yönetimlere yol açma potansiyeli.  Nitekim bu te-
dirginlik savaş sonrası yayımlanan ilk örneklere yansımıştır. Mesela Robert A. Heinlein “Dünya Batıyor”(1952) romanında mikrop savaşının, Nevil Shute 
“Kumsalda”da(1959) nükleer savaşın yol açtığı salgın hastalıkları, daha doğrusu dünyanın “nihai son”unu konu edinirler. İkisinde de kazanan yoktur, haklı-
haksız yoktur, kaybedense insanlıktır.  

 Antikapitalist söylemlerden Malthusçu zihniyetlere dek geniş bir siyasi yelpazede tartışılan Ekolojik felaketler senaryoları en çok da bilimkurgu ve 
distopya edebiyatında işlenmiştir ve işlenmeye de devam ediliyor.  “Malthusçu zihniyet” ifadesi komplo teorisi gereği değil. ABD’de bu tarzda etkin baskı 
gurupları gerçekten var. Brian Stableford’un “Ekoloji Ve Distopya” makalesinde belirttiği üzere ABD’de -1950’lerde kurulan “Nüfus Konseyi”nin devamı 
olan- “Sıfır Nüfus Artışı” gurubu 1970’li yıllarda nüfus artışının olumsuz etkileri üzerine kurgulanmış bilimkurgu ürünlerine gerek sinemada gerek edebi-
yatta destek olmuştu. 70’li yıllarda bu tarz romanlarda yaşanılan patlamada yabancı düşmanlığı ile el ele giden, kirlilik temasıyla tahkim edilmiş nüfus artı-
şı korkusunun önemli bir payı vardır. Korkular sinema, Tv dizileri ve edebiyata ifadesini “zombi”lerde bulan korku imgeleriyle yansıyacaktır.   

 19.yüzyılın popüler aşk romanlarında hikayeye çeşni katan, ağdalaştıran bir motifti hastalık ve salgınlar 20.yüzyılın ucuz bilimkurgularında ya da korku 
edebiyatında da aynı işlevi gördüler. Son yıllarda bizatihi bir salgına dönüşen zombi teması bunun en uç örneğidir. Yaşayan ölü maceraları barındırdıkları 
şiddetle "korkunç" nitelemesini hak ediyorlar. "Korkunç"un yanına "iğrenç"i de eklemek gerekir. Ama asıl iğrenç olan her yanından fışkıran faşizan ideoloji-
lerinde.  
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

  

 Dünyanın dört bir yanından birkaç iyi örnekle kapatalım; Connie Wills’in “Kıyamet Kitabı” (1992), Frank Schatzing’in 
“Sürü”sü (2004), Margaret Atwood’un “Antilop ve Flurya” (2003), “Tufan Zaman (2009) ve “DelliÂddem”den (2013) müteşekkil 
üçlemesi, Marie Lu’nun “Efsane”si (2011), Jane Rogers’ın “Jessica Lamb’in Vasiyeti” (2011), Suzanne Young’un “Program” serisi 
(2013), Emily ST.J Mandel’in “İstasyon On Bir”i (2014), Yoko Tawada’nın “Tokyo’nun Son İnsanları” (2014), Niccolò Ammaniti’nin 
“Anna”sı (2015), Naomi Alderman’ın “Güç”ü (2016), Agustina Bazterrica’nın “Lezzetli Kadavralar”ı (2017), Sophie Mackintosh’un 
“Su Kürü” (2019), aç gözlü şirketler, otoriterleşen yönetimler, bilimin manüpüle edilmesi, zengin-yoksul karşıtlığı, çocukluğun 
yitimi, kadınların başkaldırısı gibi temalarıyla salgın belasının siyasi ve toplumsal vizyonunu ortaya koyuyorlar. 

 Velhasılı... 

 Kötü bir duruma düşüldüğünde akla ilk gelen sözcüklerdendir “Kıyamet”. Koptu kopacak gibidir. Ama aslında bu söz akla geldiğinde kıyamet bir süreç 
olarak çoktan işlemeye başlamıştır. Bugün de öyle. Kıyametin içindeyiz ve bu “uzun süren bir televizyon dizisi”  gibi uzun yıllar yakamızdan düşmeyecek. 
Aslında kıyamet ilk insanla başlayıp son insanla bitecek bir süreç. Yani hem gerçekleşen hem gerçekleşmeyen bir felaket. Doğa kaynaklarının tahribi, çevre 
kirliliği, pekçok canlı türünün sonunu getiren savaşlar, iktisadi bunalımlar, ansızın orta çıkıp ortalığı kasıp kavurduktan sonra uykuya dalan hastalıklar.... 
Bunların hepsi de yüzyıllardır tekrarlanan ve her tekrarlanışında kıyamet imgesi uyandıran olgular. Ve işte bu nedenle “kıyametin fiilen gerçekleşmekte 
olup olmadığını da, yoksa zaten gerçekleşmiş mi olduğunu da henüz bilmiyoruz”.   

 Belki de bu bilinmezlik şaşkına çeviriyor insanları, distopik bir romanın içinde yaşıyormuş duygusu yaratıyor.  Bu, “gerçeklik duygumuzu, insanlığımızı he-
def alan ve şimdiye dek eşine benzerine rastlanmamış bir şiddettir”. Tıpkı Adrian Barnes’ın distopik romanı “Uyuyamayanlar”da (2012) söylenenler gibi;  

 

 “Tüm bilimkurgu kâbuslarımız gerçeğe dönüşüyordu. Derken aklıma dank etti: hayal edebileceğimiz her şey mümkündü. Her şey. Hayatım boyunca, 
dünyanın çoğuyla birlikte, sonsuz bir kültürel snuf-pornosu döngüsüne maruz bırakılmıştık. Nükleer silahlar, savaşlar, ekonomik felaketler ve/veya zombi 
saldırıları... Ama hiç ciddiye almamıştım. Belki de ağlayarak, daha bir hafta önce öfkeyle inkâr ettiğim masumiyetimin ağıtını yakıyordum”… 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

 Gerek Susan Sontag’ın “Metafor Olarak Hastalık” incelemesinin gerekse de yukarıda kısaca değindim ya-
zınsal külliyatının yani hastalık hikayelerinin bize anlattığı tam da budur. İnsanlık binlerce yıldır çok sayıda 
kriz/kıyamet sınavından geçmiş ne yazık ki geriye her seferinde dersine çalışmadığı gerçeği kalmıştır.  

 Yazının icadından bu yana insan, toplum ve siyasetin, güç ilişkilerinin büyük bir ilerlemeye tekabül etme-
diğini anlatıyor salgın hastalık hikayeleri. Ölüm düşüncesinin bireylerde yarattığı korku, panik, bencillik ve 
teslimiyet siyasete ve inanç biçimlerine de yansıyor; tekerrür eden aynılıklarla... Evet, “Tarih kendini tekrar 
eder” ama Marx’ın da söylediği üzere “ilkinde trajedi şeklinde, sonrasında maskaralık”... Bilimin, felsefe-
nin, edebiyatın döne döne anlatmaya çalıştığı işte bu deneyim, donanım edinememişlik halleri, kısacası 
maskaralıklardır. Oysa “yaşamda acı, hastalık, ölüm ve yozlaşmanın varlığı yaşamın reddedilmesini gerek-
tirmez”. İnsana yakışan yaşamı reddetmemek, daha iyi bir dünyanın haylin kurmak ve ütopyalarından vaz-
geçmemektir. Zira kıyamet zamanlarında yitirilen ütopya düşüncesi insan iradesinin çöküşü anlamına gele-
cek, “ütopyalardan vazgeçerek insan, tarihi şekillendirme iradesini ve beraberinde onu anlama yeteneğini 
yitirecektir.” 

Efsanelerden çağdaş distopyalara, edebiyatın iyi örneklerinde vurgulanmaya çalışılan ölüm değil -ölüm 
korkusuyla çöküşe geçen- kendi tarihini yapma iradesidir. Otoriter bir sistemin kabulünden, toplumun 
atomize olmasına, dayanışma ve acıma duygusunun tükenmesine, etik değerlerin imhasına kadar yayılan 
gerçek bir tehdit.  

 Yazıda adını andığımız eserlerin çoğunda bu tehdidi göğüsleme ve insanları uyarma isteği var. Sadece ha-
yatta kalmak ile igili değil, aynı zamanda bizi hayatta tutan şeylerle de ilgili bu anlatılar. Yani sevmekle, 
kaybetmekle, sorumlulukla, korkuyla ilgili. Yaşam süresinin kısaldığı bir dünyayı anlatıyorlar; önemli olanın 
insanın o süreyi nasıl geçirmiş olduğunun farkındalığıyla.  

A. ÖMER TÜRKEŞ 

KIYAMET HİKAYESİ OLARAK HASTALIK 
  1959 yılında Manisa 
‘da dünyaya gelen 
A.Ömer Türkeş  12 Eylül 
sonrasında  Türkiye ‘de 
edebiyata yeni bir soluk getiren YARIN 
dergisinde eleştiri yazılarıyla başladı ya-
zarlık yaşamına. Türk romanı üzerindeki 
çalışmalarıyla tanınan Ömer Türkeş’in çe-
şitli dergilerde çok sayıda inceleme, eleşti-
ri ve derlemeleri yayınlandı. 
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 Fotoğrafhane DR. SERPİL ERCİS 

 

The Ambassadors (1533) 

 

 Jean de Dinteville (solda), Fransa Kralı I.Francis 

adına İngiltere'deki ikinci kez diplomatik görevin-

deyken resmedilmiştir. Sağda yakın arkadaşı Lavaur 

Piskoposu Georges de Selve bulunuyor.  

Resimdeki kişilerin arasında bir masa ve bunu ikiye 

ayıran bir halı (Uşak halısı) tüm detayıyla çizilmiş. 

Holbein başka resimlerinde de Türk halısı kullanıyor-

muş. Bu resim bir çok gizemli detayı barındırıyor. 

Masanın üst kısmında poz verenlerin statülerini gös-

teren ve gök yüzü ile ilgili nesneler yer almaktadır. 

Dinteville'in tuttuğu hançer üzerinde ve Selve'in dir-

seğini dayadığı kitabın kenarında resmin yapıldığı 

zamanki yaşlarının yazılı olduğu, güneş saatindeki 

tarihin resmin yapıldığı zamanı gösterdiği ifade edili-

yor. Ancak ne yazık ki fotoğrafı çektiğimde bu detay-

ları bilmediğim için fotoğraftaki ayrıntıları bu fotoğ-

raf ile aktarabilmek mümkün değil. 

Hans Holbein the Younger (1497/8-1543) [National Gallery, Londra] 
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 Fotoğrafhane DR. SERPİL ERCİS 

  

 Bu portre Avrupa'da dini çalkantıların olduğu dönemde yapıl-

mış. Papa, İngiltere Kralı VIII. Henry'nin Roma Katolik Kilisesi’yle 

ilişkilerini kırılma yaratacak şekilde Aragon’lu Catherine ile evliliği-

ni geçersiz kılmayı reddetmiş olsa da, VIII. Henry 1533'te Anne 

Boleyn ile evlenmiştir. Masanın alt kısmındaki nesnelerin düzeni 

bu anlaşmazlığı işaret ediyor gibi görünmektedir; örneğin aritme-

tik kitabının matematiksel bölme ile ilgili sayfasının açık olması ve 

Lavta'nın bir telinin kopuk çizilmiş olması gibi.  

 On altıncı yüzyılın en başarılı portre sanatçılarından Hans 

Holbein'in bu büyük iki kişilik portresi, poz verenlerin servetini ve 

statüsünü göstermekten daha fazlasını yapmaktadır. Portre, 

Holbein’in resmi düzenleme ve çeşitli dokuları yeniden oluşturmak 

amacıyla yağlı boyayı manipüle etme becerisinin üstün bir göster-

gesidir. Elçilerin ayakları arasında uzanan ne olduğu anlaşılmayan 

şeklin sağ üst köşeden bakıldığında bir kafatası olduğu anlaşılmak-

tadır (Fotoğraf-3). Bu kafatası ile ilgili bir çok teori ortaya atılmış. 

Holbein, elçilerin göz kamaştırıcı zenginliğini ölüm simgeleriyle 

karşılaştırarak tüm bu görkem ve kibirliliğin ölümlü olduğunu vur-

guluyor. Resmin sol üst köşesinde benzer şekilde gizlenmiş haç ise 

İsa’nın dirilişinin getireceği kurtuluş umuduna bir gönderme olarak 

kabul görüyor. 
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  Fotoğraf-3 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 1919 yılı  yapımı Alman sessiz fil-

mi "Floransa'da Veba", Edgar Allan 

Poe'un "Kızıl Ölümün Maskesi" kitabı-

nın uzaktan da olsa bir uyarlaması 

olarak kabul edilir. Senaryosu ise he-

nüz yönetmen koltuğuna oturmamış 

Fritz Lang'a aittir.  

 Floransa'da aniden ortaya çıkan 

güzeller güzeli, baştan çıkarıcı, şeytani bir sosyete fahişesine, şehrin hü-

kümdarı Sezar ve oğlu Lorenzo, her ikisi birden deliler gibi aşık olur. Yaşlı 

kardinal fahişenin güzelliğiyle kilisenin gücüne rakip olacağını hemen anlar 

ve korkar. Demir yumrukla ülkeyi yöneten babasını öl-

düren oğul gençlerin özgürlük ve eğlence istediğini dü-

şünür. Kenti, kiliselerini kontrolsüz bir şekilde cinsellik-

le, eğlencelerle  ve sefahatlarla yaşatır. Kara ölümün, 

vebanın kente gelişi gecikmez…  

 Filmin en dikkat çekici özelliklerinden birinin setlerinin olduğunu, görsel açıdan dönemi göz önünde  

bulundurulduğunda, dış çekimlerin ve sinematografisinin son derece iyi olduğunu söylemek mümkün. 

FLORANSA’DA VEBA 

 Yönetmen:  

Otto Rippert 

Oyuncular:  

Theodor Becker, Karl Benhard, 

Julietta Brandt 

 *1919 yılı yapımı /Süre 92 dakika+ 

https://www.imdb.com/title/tt0010559/ 
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 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

 REZERVUAR 

 VİRİON 

 ELISA 

 SKOLEKS 

 ROBERT KOCH 

 BCYE 

 AmpC 

 PASAJ 

 mcr-1 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yuka-

rı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilir-

ler!! 

GİZLİ CÜMLE: 

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□.  

 Bulmacadaki tüm keli-

meleri bulduktan sonra, 

geriye kalan harfleri en 

üstteki satırdan başlaya-

rak soldan sağa birleştirin 

ve gizli cümleyi bulun !!  

 G i z l i  c ü m l em i z  

Dostoyevski’nin ünlü  bir 

sözü… 

 

 

Geçen sayının gizli sözü: 

 

Hafif acılar konuşabilir, 
ama derin acılar dilsizdir. 

(Seneca) 
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 KLİMUD İş Başında 

 

  

COVID pandemi günlerinde elektronik iletişim olanaklarını olabildiğince 

etkin kullanmaya çabalıyoruz. Yönetim kurulu toplantılarımızı ZOOM ile 

gerçekleştirirken bilimsel ve sosyal etkinliklerimizi internetten canlı olarak 

yayınlanmaya devam ediyoruz.  
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 KLİMUD İş Başında 

 

 

Yayınlarımıza, etkinliklerimize katkı veren ve katılan 

meslektaşlarımıza, “makale avcıları”na, çalışma grupla-

rımıza ve komisyonlarımıza, paydaşlarımıza ve sponsor 

firmalara teşekkür ederiz. 
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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  
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