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K a p a k  R e s m i  
 

“Benim resimlerim hiçbir şey anlatmayan görsel 
imgelerdir. Akla gizemi getirirler. Doğrusunu is-
terseniz, benim resimlerimi gören biri kendi ken-
dine şu basit soruyu sorar: 'Bunun manası ne?' O 
resmin bir manası yoktur. Çünkü zaten gizem de 
aslında hiçbir şeydir, bilinmeyendir."  
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 Sevgili okurlar 

 Bültenimiz yeni tarzıyla devam ediyor. Yeni yıla geçişimizle onlarca PCR pozitif 

olgu arasından koronavirüsün yeni mutantlarını arayıp bulmaya evrilen iş yoğunluğu-

muz bu ayın kapak resmine ilham oldu.   

 Bu ayki PORTRE’de “modern cerrahinin babası” olarak bilinen Joseph Lister’in 

ayrıntılı bir yaşam öyküsünü bulacaksınız. 

 Sahafların tozlu raflarından sayfalarımıza taşıdığımız KIRKAMBAR’da Cumhuri-

yet’in kuruluş felsefesine uygun biçimde şekillendirmeye çalıştığı yeni topluma yöne-

lik eğitim çabasının bir örneğini paylaşıyoruz:  Mikrobların Hayatı. 

 Geçen ay Minimalizm konusunu işlediğimiz FOTOĞRAFHANE’de bu defa Soyut 

konusunu ele alıyoruz. 

 MİKROBULMACA’da ünlü fizikçi Stephen Hawking’in bir sözü gizli kelimelerde. 

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

rini sayfalarımızda sergilemeyi sürdürüyoruz. Ama dileyen meslektaşlarımızın yeni 

ürünler de gönderebileceğini hatırlatmak isteriz. 

 Dileğimiz sadece okuma uğraşınızla değil paylaşımlarınızla da güç vermeniz bül-

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

 

 Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın 

 

 

Yayın Kurulundan 
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COVID-19 sonrası, sık olarak kullanmaya başladığımız antiseptikler ile antisepsi kav-
ramı artık hayatımıza bu kadar yaygın bir biçimde girmişken, aynı zamanda ölüm 
tarihi de Şubat ayında olduğu için bu ayın portresi olarak “modern cerrahinin baba-
sı” olarak anılan Dr. Joseph Lister’i seçtik.  

 

Hayatı: 

Kültürlü bir ailenin ikinci oğlu olarak 5 Nisan 
1827’de Essex, İngiltere’de doğan Joseph Lis-
ter (Lyme Regis Baronu Sir Joseph Lister), mo-
dern tıp ve cerrahideki en büyük ilerlemelerden 
biri olan antiseptikleri keşfeden ve antisepsiyi 
kuran, koruyucu tıbbın öncülerinden olan bir 
İngiliz cerrahtır. Antiseptiklerin kullanımına da-
yanan metodu hala kullanılıyor olmasa da, 
prensibi (“bakteri operasyon yarasına asla gir-
memelidir”) bugüne kadar cerrahinin temeli 
olarak kalmıştır. Bir şarap tüccarı olan babası 
Joseph Jackson Lister, amatör olarak fizikle ve 
mikroskopiyle uğraşmaktaydı ve modern akro-
matik mikroskoba öncülük eden buluşuyla ve 
Thomas Hodgkin ile birlikte kırmızı kan hücre-
leriyle ilgili yazdıkları makaleyle Kraliyet Toplu-
luğu’na üye olarak seçilmişti. 
 
Eğitiminde her iki ebeveyninin de etkisi olan 
Lister’e babası tabiat bilgisi ve mikroskop 
kullanımını öğretmiştir. Lister resmi eğitimini 
(dini bir topluluğa ait olan) iki “Quaker” en-
stitüsünde almıştır ve buralarda öğrendiği tabiat bilgisi ve fen bilimleri bilgileriyle 
karşılaştırmalı anatomiye ilgi duymaya başlayarak cerrahi alanında kariyer yapmaya 
karar vermiştir. 
 
Lister 1848 yılında Londra Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. Tıp öğrencisi olduğu 
yıllarda, İngiltere’de eterin anestezik olarak kullanıldığı ilk ameliyatı izledi. Hastala-
rın korkunç ağrılar duymaksızın ameliyat edilebilmesini sağlayan anestezi yöntemi 
cerrahinin gelişmesi açısından büyük bir adımdı.  Ne var ki, yapılan ameliyatların sa-
yısı arttıkça ameliyat sonrası ölüm oranı da hızla yükseliyordu.  

Portre 

D R . J O S E P H  L I S T E R  
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Tıp Fakültesi’nden 1852’de mezun oldu ve Kraliyet Cerrah Yüksekokulu’na öğretim 
üyesi olarak atandı. 1853'de cerrah James Syme’in yanında çalışmak üzere Edin-
burgh’ya gitti ve Kraliyet Hastanesi’ne cerrah olarak girdi. 1857’de Syme’in en büyük 
kızı Agnes’la evlendi. Çocukları olmamasına rağmen mutlu bir evlilikti ve eşinin Lis-
ter’in kariyerinde büyük etkisi olmuştu. 
 
1860’da İskoçya Glasgow’da cerrahi profesörü oldu. 1861'de cerrahide antiseptik il-
kelerini ortaya koydu ve 8 verimli yılını geçirdiği Glasgow cerrahi kürsüsü direktörlü-
ğünü devraldı. Yöneticileri bu yeni yapılanma ile hastane enfeksiyonlarının (cerrahi 
sepsisin) büyük ölçüde azalacağını ummaktaydılar. Ama maalesef bu umutları boşa 
çıkmıştı, Lister’in belirttiğine göre 1861-1865 yılları arasındaki ampütasyon vakaları-
nın %45-50’si kaybedilmiştir.  
Çalışmaları sayesinde dünyada cerrahi alanında büyük bir onura layık görüldü. Birçok 
üniversiteden fahri doktora unvanıyla ödüllendirildi. 1877'de Londra Kraliyet Üniver-
site Hastanesi’ne tayin edildi.  Lister 1893'te Kraliyet Üniversite Hastanesi’nden 
emekliye ayrıldı. İngiliz Koruyucu Tıp Enstitüsü’nü kurdu. Bu daha sonraları Lister 
Enstitüsü adını aldı. 1897'de hastalarından Kraliçe Victoria, onu Baron unvanıyla 
Lordlar Kamarası’na üye yaptı. Kendisi bu ünvanı alan ilk tıp mensubu idi.  
Antisepsi dışında ilgilendiği konular da vardı.  
 

Eskiden ameliyat sırasında kesilen kan damarları kenevir ya da ipek ipliklerle bağla-
nır, uçları yaradan sarkacak biçimde bırakılan bu iplikler sonradan kesilerek alınırdı. 
Bu yöntemin daha önce de izlediği ameliyat yaralarının mikrop kapmasına neden ol-
duğunu fark eden Lister, vücudun doğal bir madde olarak kabul edebileceği bir mad-
de fikrine yöneldi. Yaraları kapatmak için steril bir ipliğin cerrahi kullanımını geliştirdi. 

Bugün ameliyat yaralarını dikmekte kullanılan bir malzeme olan “catgut” kelimesi, 
Türkçe anlamı ile kedi bağırsağı olsa da aslında koyun bağırsağı kullanılarak üretilen 
cerrahinin en önemli elemanı olmuştur.  

Joseph Lister 10 Şubat 1912'de Walmer’de öldü.  
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Antisepsi Çalışmaları: 

 

Joseph Lister enfeksiyonları önlemeyle ilgili çalışmaları cerrahide devrim yaratan bir 
İngiliz cerrahtı. Lister cerrahi kariyerine başladığında cerrahi dünyası bizim 
standartlarımıza göre oldukça ilkeldi. Yara enfeksiyonları çoğunlukla hastaların 
ölümüne neden olan ve sık görülen olaylardı ama doktorlar neden olan mikropları 
bilmemekteydiler. Yatak örtüleri ve önlükler yıkanmamaktaydı, cerrahi aletler de yal-
nızca saklandıkları zaman temizlenmekteydi. Cerahatin normal iyileşmenin bir par-
çası olduğu düşünülüyordu. Cerrahi işlemler genellikle fazla pratiği olmayan cerrahlar 
tarafından yapılmaktaydı. Ölüm sayısı o kadar fazlaydı ki artık cerrahiyi tamamen 
durdurmak konuşulmaktaydı. 

 

Edinburgh ve Glasgow'daki ilk yıllarında iltihap, cerahatın meydana gelmesi ve iyileş-
mekte olan yaralarda kan pıhtılaşmasının mekanizmasını ve kan damarlarındaki deği-
şiklikleri keşfetti. Araştırmaları mikroskopiye dayanıyordu.  
Lister’in yara iyileşmesine olan ilgisi Sir Erichsen ile çalıştığı zamanlarda başlamıştır. 
Erichsen yaraların kirli havadan kaynaklanan mikroplarla (bunların da kaynağının ya-
ranın kendisi olduğunu düşünüyordu) enfekte olduğuna inanıyordu. Lister ikna olma-
mıştı, debride edilip temizlenen yaraların bir kısmının iyileştiğini görmüştü.  
 
Lister’in büyük buluşu, Glasgow’da bir kimya profesörü olan Thomas Anderson’un 
önerisiyle Pasteur’ün makalelerini okuduğunda ortaya çıkmıştır. Pasteur 1865’de 
mikroorganizmaları göstermiş ve bunların kokuşma ve fermentasyona neden oldukla-
rını bulmuştu. Lister, bu mikroorganizmaların aynı zamanda yara enfeksiyonlarına da 
sebep olduğunu ileri sürdü ve dolayısıyla yaralar, bu tesirlerden uzak tutulursa aynı 
zamanda enfeksiyonlardan da uzak tutulacaktı, mikroplar yok edilebilirse yaraların 
iyileşmesi sağlanabilecekti.  
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Tıp ekipmanlarının kaynatılarak mikroplarından arındığı Pasteur’ün denemelerinde 
görülmüştü. Bu yöntem insanda uygulanamayacağı için bu işi kimyasallarla halletme 
fikri aklına geldi. Ameliyatta kullandığı tüm aletleri, fenolde kaynattı, aynı zamanda 
ameliyathane havasındaki bakterileri de öldürmek için fenol buharı püskürttü. Fenol 
işe yaramıştı. Fakat dokulara zarar verecek kadar güçlü bir kimyasaldı. 
Lister fenol kimyasalını biraz daha hafifletirse, keskinliğini yumuşatacak kimyasalları 
eklerse daha kullanışlı olacağını düşündü. O zamana kadar kanalizasyonlarda 
kullanılmakta olan karbolik asit ile ilgili okuduğu bir haber ile aklına yeni fikirler geldi. 
Haber karbolik asitin hayvanlar üzerinde kullanıldığında parazitleri ortadan kaldırıp 
temizlediği ve hastalıkları azaltacağı ile ilgiliydi. O da, antiseptik yön temin 
ayrıntılarını inceledi ve araştırmalarına devam etti. Açık yaralara karbolik asit uygula-
mak için başarılı bir yöntem geliştirdi. Karbolik asitle ameliyathaneye havanın 
püskürtülmesi tekniğini kullandı, hastalarının yaralarını karbolik asitle ıslatılmış bez 
ile örttü, gazlı bez pansumanlar kullanılmaya başlandı.  

Bu çalışmalar sonucunda ilk kullanılabilir antiseptik sıvıyı üretti.  

Yeni metodunu ilk kez başarılı bir şekilde 12 Ağustos 1865’de gerçekleştirmiştir. 
Küçük James Greenlees, Glasgow’da bir araba tekerinin altında kalmıştı, fibula 
kemiği kırılmış ve derisinden dışarı çıkmıştı. Yara, sokak pisliğiyle doluydu. Ampüta-
syon yapılmazsa ölecekti. Buna rağmen Joseph Lister, çocuğu yaşam kurtarıcı 
ampütasyondan mahrum bırakmış ve bacağı kesmemişti. Bunun yerine yarayı kar-
bolik asit ile ıslatmıştı. Deneysel tedavi iyi sonuç vermişti; James ne yaşamını ne de 
bacağını kaybetti. Lister, böylece açık kırıklardaki tedaviyi, ampütasyondan 
“ekstremite koruyucu tedavi”ye çevirdi.  
 
Çalışmaları Lancet’de iki makalede yayımlandı: ilki Mart 1867’de, ikincisi de aynı yılın 
Temmuz ayında olmak üzere. Sonuçlar dramatikti. 1865-1869 arasında cerrahi mor-
talite oranı %45’den %15’e düşmüştü. 
1869’da Edinburgh’da Syme’dan sonra Klinik Cerrahi’nin başına geçti. Burada anti-
sepsi ile ilgili çalışmalar yaptığı 7 mutlu yıl geçirdi. Kliniği hastalarla ve meraklı 
öğrencilerle dolup taştı. 1875’de Almanya’da birçok önde gelen cerrahi merkezi 
gezdi, takip eden yılda da Amerika’yı ziyaret etti fakat Boston ve New York dışında 
pek ilgiyle karşılanmadı. Lister’in çalışmaları İngiltere ve Birleşik Amerika’da büyük 
oranda yanlış anlaşılmaktaydı. 
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Karşıtlık karbolik asit tedavisinden çok germ teorisine karşı olmaktaydı. Cerrahların 
çoğu karşı olmaktan çok ikna olmamışlardı. Antisepsinin büyük bir avantaj 
sağladığına dair net kanıt beklemekteydiler. Lister olağanüstü bir cerrah değildi ve 
istatistikleri yayımlamayı reddetti. Ediburgh, Tıp Fakültesi’nin ününe rağmen dar 
görüşlü bir yerdi. Lister yaptığı çalışmalar faydasız olarak kabul edilmeden Londra’yı 
ikna etmesi gerektiğini anlamıştı.  
 
1877’de şans ayağına geldi, Kraliyet Üniversitesi’nde Klinik Cerrahi’nin başına geç-
mesi teklif edildi. 26 Ekim 1877’de daha sonra çağ açan bir işlem olarak kabul edile-
cek olan patella kırığını telle bağlayarak onarma operasyonunu ilk kez gerçekleştirdi. 
Bu işlem hayati tehlike taşımayan basit bir kırığı jeneralize enfeksiyon ve ölümle so-
nuçlanabilecek bir birleşik kırığa dönüştürmeyi gerektiriyordu. Operasyonun tüm ba-
şarısı işlemin aseptik şartlar altında gerçekleştirilmesindeydi. Bu da cerrahi dünyası-
nın, metodunun operasyona koruyuculuk kattığını kabul etmesini sağladı. 

Kendisinden önce gelen doktorlardan daha şanslı olarak prensibinin neredeyse dün-
yanın tamamında kabul gördüğünü meslek yaşamı sırasında görebilmişti. 

 

Lister yara bakımıyla ilgili metodunda birçok değişiklik yapmıştır ve ikonik karbolik 
asit spreyi antisepsinin gelişiminde sadece bir parçadır. Meslektaşlarının bazılarının 
şüpheciliği ve karşıtlığı dillere destandı, hastalarda olumlu sonuçlara ulaşıldığındaki 
coşku da aynı şekildeydi. Almanya Lister’in antiseptik tekniğini benimsemiştir, onu 
Birleşik Amerika, Fransa ve en sonunda da Büyük Britanya izlemiştir. Bu karşıtlığın 
bir kısmı anlaşılabilirdi çünkü mikroplar mikroskoplarında görülemeyecek kadar kü-
çüktü ve Lister ana kontaminasyon kaynağının hava olduğunu düşünüyordu. Pek çok 
ülkeden övgü ve prestijli ödüller aldı ve Büyük Britanya’da asilzade unvanı aldı. 

 
Nazik, utangaç, alçakgönüllü bir insandı. Sosyal başarı ya da maddi ödüllerle ilgilen-
mezdi. Ne yazık ki ölümünden birkaç yıl önce görme ve duyma yetilerini kaybetmişti. 
Hiç kitap yazmadı ama profesyonel dergilerdeki birçok makaleye katkıda bulun-
muştur. Bunlar “Joseph, Baron Lister’in toplu makaleleri, cilt 2 (1909)”de yer almak-
tadır. 
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Öğrencileri kendisine son derece saygı ve şükran duymalarına rağmen Glasgow’da 
meslektaşlar arası işbirliği bir sorundu. Bu nedenle Glasgow ekibinin diğer üyeleriyle 
başarıları için aldığı övgüyü paylaşmayı reddetti. Bu da Kraliyet Hastanesi yönetimini 
hayal kırıklığına uğrattı. Londra’daki tıp eğitim sistemine yapılan sert eleştriler ne-
redeyse, kariyerinin en tepesindeyken, Kraliyet Üniversite Hastanesi’ndeki 
görevlendirmesine mal olacaktı. Tıpta kadın-erkek eşitliğindeki destekleri 
başarısızlıkla sonuçlandı. 
 
Asepsi ve sterilizasyon enfeksiyonlarla savaşta primer prensip olarak antisepsinin 
önüne geçmiş olsa da, germ teorisini cerrahi hastaların bakımında kullanan ve 
bugünkü cerrahların yaptıklarının kurucusu olan Lister’in uygulamasıdır. Doktorların 
ve cerrahların zihinlerini yaraları temiz ve kontaminasyonsuz tutmanın hayati bir ger-
eklilik olduğu fikrine doğru yönlendirmiştir.  
 
Joseph Lister bugünkü cerrahlar için hala ilham vericidir. 
 
 

Kaynaklar: 
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İş Yaşamı 

İ L A Ç  V E  A Ş I  E N D Ü S T R İ S İ N D E   

M İ K R O B İ YO L O J İ  U Z M A N I   O L M A K  
Sevgili okurlar merhaba, 

Hepinizin bildiği üzere az sayıda da olsa, hekimlerin görev yaptığı alanlardan 
biri de ilaç ve aşı firmalarıdır. Ben de bu yazıda sizlerle bir mikrobiyoloji uzmanı ola-
rak ilaç ve aşı sektöründe kazandığım bazı deneyimleri ve görüşlerimi paylaşmak is-
tedim. Ayrıntılarına birazdan değineceğim üzere hekimler ilaç firmalarının çok farklı 
departmanlarında, genel müdürlük, CEO gibi üst düzey yönetim seviyelerinde görev 
yapabilmektedir. Firmalarının yapılanmaları değişiklik gösterse de tüm ilaç firmala-
rında medikal bölüm temel departmanlardandır ve ilaç sektöründe görev yapan mes-
lektaşlarımızın çoğu farklı ünvanlarla bu departmanda görev yapmaktadır. Medikal 
departmanda kural olarak tıp fakültesi mezunları, diş hekimleri ve eczacılar çalışabilir 
ancak genel geçer yaklaşım daha çok tıp fakültesi mezunlarından yana yapılmakta-
dır.  

Medikal departman ilaç firmalarının bilim departmanıdır. Bu noktada çok kısa da olsa 

medikal departmanın yaptığı işlere değinmek isterim. Genel bir bakış açısıyla; medi-

kal departman ilaç, aşı veya tüketici sağlığına hizmet eden herhangi bir ürünün tanı-

tım faaliyetlerinin bilimsel veriler ve yasal tanıtım faaliyetlerine uygunluğunun sağ-

lanmasından, tıbbi tanıtım temsilcilerinin medikal eğitimlerinden, gereği halinde ba-

kanlıkla yazışmaların yapılmasından sorumludur, sahada faaliyet gösteren veya bi-

limsel araştırma yapan meslektaşlarıyla bilimsel etkileşim içindedir, varsa yapılan kli-

nik araştırmaların belirli aşamalarına dahil olur. 

 Bugün ilaç ve aşı sektörlerini incelediğimizde hem pratisyen hekimler hem de 
farklı dallarda uzmanlık eğitimlerini tamamlamış hekimlerin görev yaptığını görmek-
teyiz. Her ne kadar sektörde uzmanlık dalıyla uyumlu olan ilaçların sorumluluğunu 
almak zorunlu değilse de, böyle bir uyumun yakalanması büyük avantaj sağlamakta-
dır. Böyle bir eşleşme uzmanlık eğitiminin sağladığı şüphesiz yüksek katma değerin 
yanında, hekim olarak genellikle çok yakın olmadığımız kurumsal hayata adaptasyo-
nu, bilimsel güncelliğin daha kolay sağlanması gibi kolaylaştırıcı durumları beraberin-
de getirmektedir. 
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Yazının başlığına dönecek olursak  kişisel görüşüm 

ilaç ve aşı endüstrisinde mikrobiyoloji uzmanı olmanın 

diğer uzmanlık dallarına kıyasla ayrı bir avantaja sa-

hip olduğudur. Bir mikrobiyoloji uzmanının bugün 

içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin anlaşılmasına 

olan katkısı bile bu durumun kanıtlarından biridir. Kal-

dı ki hepimizin yakinen şahit olduğu üzere mikrobiyo-

loji laboratuvarına numune göndermeyen bir klinik 

branş nerdeyse yoktur. İlaç endüstrisinde de doğal 

olarak bu durum kaçınılmazdır. Bir mikrobiyoloji uz-

manı hangi uzmanlık dalına hitap eden bölümde görev 

yaparsa yapsın o alana ait enfeksiyöz hastalıklar ve 

kullanılan ilaçlar hakkında sahip olduğu derinlemesine 

bilgi birikimiyle büyük avantaja sahiptir. Bu kişisel avantajın yanında bir mikrobiyoloji 

uzmanının, tıp ve uzmanlık eğitiminde mikrobiyolojiyle olan ilişkisini sınırlı tutmuş 

veya mikrobiyolojide yaşanan güncel gelişmeleri takip etmeye fırsatı olmayan mes-

lektaşlarıyla yaptığı bilimsel etkileşim doğrudan hasta tedavisine, akılcı antibiyotik 

kullanımı konusunda farkındalığın artırılmasına, laboratuvar raporları ve mikrobiyoloji 

alanındaki bilimsel çalışmalara olan bakış açısının geliştirmesine katkı sağlamaktadır. 

Bu katkılar mikrobiyoloji camiasının öneminin daha iyi anlaşılmasını ve diğer branş-

larla olan ilişkinin artmasını da sağlamaktadır. 

 Sözlerimi hekimlerin görev yaptığı alanlarının tümünde camiamızdan üyelerin 
bulunmasını çok önemsediğimi ve mikrobiyoloji uzmanlığının gerçek değerinin bizle-
rin her alandaki temsilleriyle daha iyi anlaşılacağını belirterek noktalamak isterim.  

 

İş Yaşamı 
CİHAN YEŞ İLOĞLU  

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2013 yılında mezun oldum. 

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

tamamladıktan sonra yine aynı fakültede Temel İmmünoloji yandal 

eğitimine başladım. Yandal eğitimini tamamlamadan 2019 yıında Medikal 

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

Medikal Lider olarak görev yapmaktayım. 
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Kırkambar 

 Ülkemizde mikrobiyolojinin bir bilim ve uzmanlık alanı 

olarak gelişmesinde katkısı bulunan eserler sahafların bir 

köşesinde bizleri bekliyor. Tozlu raflarda bulduğumuz bu 

eserleri sizlerle paylaşmayı, tanıtmayı sürdürüyoruz. 

  

“İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Salgınlar 

Bilgisi ve Parazitoloji Doçenti” Dr. Ziya Öktem tarafın-

dan kaleme alınan  

MİKROBL AR IN  HAYAT I  

adlı kitap 1938 yılında Ankara’da Recep Uluoğlu Basımevi 

‘nde  basılmış ve 10 kuruş bedelle piyasaya sunulmuş. As-

lında Kadıköy Halkevi tarafından hazırlanan konferanslar 

dizisinin ikincisinin 8.kitabı olan  bu eserin tek partili dö-

nemde cumhuriyetin aydınlanma çabasının bir ürünü ola-

rak bedelsiz dağıtılmış olması da olası. 

 

 İlerleyen sayfalarda  topu topu 15 sayfadan oluşan çalış-

manın tamamını bulacaksınız.  
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Konferanslar dizisinin tanıtım yazısı  

Kırkambar 
YÜCE AYHAN  

Denizli 1963 doğumluyum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987  

yılında mezun oldum. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık eğitimimi 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

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

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapıyorum. Gezi 

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

internet sitesinde yayınlıyorum. 



24 

 

Fotoğrafhane 

S OY U T  

Soyut: Varlığı duyularla algılanamayan. Madde halinde olan bir varlığı değil, sırf fi-

kir niteliğinde olan bir kavramı anlatan 

Soyutlama, aslında ayrılmaz olanı düşüncede ayırma eylemidir, biçimi, rengi, bo-

yutları nesneden ayrı düşünmektir. 

Soyut sanat, modern sanatta gerçek objeleri betimlemeden kaçınan biçimci bir 
akımdır. 

 Soyut sanat, doğadan yola çıkıp, ondan tamamen uzaklaşarak, kendi an-

lamını kendi üreten biçimlerle yeni bir dünya yaratma arayışıdır. 

 Nesnelerin alışılmış aktarımları yerine gerçeklikten uzak formların dile gel-
diği bir anlatım biçimi olarak, fotoğrafçıya sezgisel yeteneklerini ve yaratı-
cılığını ortaya koyma şansı verir. Kişi, seçtiği, ayıkladığı ya da kurguladığı 
görüntülerden yola çıkarak, onların bilincine yansımalarını, iç dünyasında-
ki birikimlerle aktarır. 

Soyut fotoğraf çalışmalarında; kişi önce kendi içsel zenginliğini geliştirmeli, düşün-
celerini ve düşünce sistematiğini iki hatta üç boyutlu olmaktan kurtarabilmeli, dü-
şüncelerine derinlik kazandırabildiği oranda soyut kavramının gerçek anlamını bile 
zorlayacak sorgu yapabilmeli, kendi iç dünyasında, kendi düşünsel altyapısında so-
yut kavramlarla bütünleşebilmelidir. 
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Temel olarak nesneler kaynak alınmaz. Soyut fotoğraflar nesneleri var eden ve farklı-
laştıran renk, şekil, doku gibi detayları kimliklerini tam olarak ortaya çıkarmadan var 
ederler.  

Soyut fotoğraf genellikle oluşumuna vesile olan nesnesinden tamamen yabancılaşmış 

bir halde; biçimsel unsurların çağrışımları ve tasarımsal ilişkileri sonucu ortay çıkan 

bir duyguyu veya kavramı hedefler. 

Nesneye rutin dışı bir perspektiften bakmak soyut görüntüler oluşturmaya yardımcı 
olur. Gerçek nesne yerine olasılığı göstermek soyut görüntüye ilginçlik katar. Gölge-
lerin kullanımı iyi bir örnektir. 

Işık gibi gölge de şekil oluşturur. Soyut fotoğrafta da fark edilmemiş özelliklerin dik-
kat çekmesini sağlar. Fotoğrafçılık sıklıkla ışığın yakalanması olarak görülür. Ancak 
tam doğru değildir. Gölgelerin katılımı soyut fotoğrafınıza yeni bir boyut katmayı sağ-
lar. Soyut fotoğrafta teknik olarak doğru görüntülerin kısıtlaması olmadan şekil ve 
ışığı yeniden keşfedebiliriz. 

 

Fotoelastisite plastik ile harika çok renkli görüntünün oluşturulmasıdır. Ge-

rekli malzemeler polarize filtredir. Filtrenin biri kameraya takılır diğeri ışık kaynağına. 
Görüntünüzün perspektifi bakış açınıza ve nesnelerin nasıl düzenlendiğine bağlıdır. 
Yüksekliği değiştirerek boyut, şekil ve görüntünün duyusunu değiştirebilirsiniz. 

Man Ray soyut fotoğrafçılıkta kavramlarla oynamıştır. László Moholy-Nagy fotoğrafçı-

lıkta soyut özelliklerle deneyler yapmıştır. 

Çizgileri izlemek, dokuyu deneyimlemek, renkleri açığa çıkarmak, renkleri kaldırmak, 
örüntü ile oynamak, basitleştirme, makro fotoğraf, örtücü hızını yavaşlatmak uygula-
nabilecek yöntemlerdir. 
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ÖRNEKLER: 
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Fotoğrafhane 
NEŞE  GÖL  

Adana 1966 doğumluyum. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989 

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

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

Hastalıkları hastanesinden 2011 yılında emekli oldum. Halen 

Diagnoseq Doku Tipleme laboratuvarında çalışmaktayım. 

Konunun anlaşılması açısından yazıya eklenen soyut fotoğraf örnekleri  

aşağıda yazılı internet adreslerinden alıntılanmıştır 

www. fotografya.gen.tr    www.thephotoargus.com   www. expertphotography.com 
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Agar Sanatı 

ÖZGÜRLÜĞÜN DANSI 

Ganime İncekara 

Hazal Gür 

Gülşen Hazırolan 
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MikroBulmaca 

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

aşağıdan yukarı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 

 ÖZE 

 PYR 

 EZN 

 C.kefyr 

 C.coli 

 B.coli 

 SHELL VIAL 

 ÇOMAK 

 PROTOZOON 

 SİDEROFOR 
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MikroBulmaca 
H.CENK MİRZA  

Kayseri, 1982 doğumluyum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 

2006 yılında mezun oldum. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimimi 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

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

Anabilim Dalı'nda görev yapıyorum. Fotoğrafçılık (özellikle doğa 

fotoğrafçılığı) ile uğraşıyorum. 



 ,





 .  

Bulmacadaki tüm kelimeleri bulduktan sonra, geriye kalan harfleri en 

üstteki satırdan başlayarak soldan sağa birleştirin ve gizli cümleyi bu-

lun !! Gizli cümlemiz  Stephen Hawking’in bir sözü. 

Geçen sayının gizli sözü:   

Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlar.  
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DOĞAN CÜCELOĞLU 

1938-2021 


