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 Sevgili okurlar 

 Bir ay önce görevi devralan yeni Yönetim Kurulumuzun en 

önemli görevlerinden birinin bu bülteni yaşatmak ve zengin-

leştirmek olduğunun farkındayız. 

 Gerek bir iletişim aracı olarak  üyelerimizi birbirine bağla-

ması, gerekse kurumsal kimliğimizin bir göstergesi olması ne-

deniy le  bül tenimiz i  faz las ıy la  önemsiyoruz. 

Sizlerin bültene sahip çıkması, okuması ve geri bildirim vermesi, yazı ve fotoğraflarıyla 

desteklemesi bu açıdan çok değerli. 

 Önümüzdeki dönemin de Derneğimizin elbirliği ve ortak akıl ile  yükseleceği bir sü-

reç olması umuduyla tüm KLİMUD ailesine yeni yılda sağlık ve esenlikler dileriz.  

KLİMUD Yönetim Kurulu Adına  

Selda Erensoy 

 e - B Ü LT E N  
                A ra l ı k  2 0 1 9  
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DOSYA EDİTÖRÜ: DR.BİLGE DİKENELLİ 

 

MENTAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM? 
Mikrobiyota özgül bir çevrede yaşayan bir dizi mikroorganizma olarak bilinir. İnsan gastrointestinal sistemi 1014’ten fazla 

bakteri (çoğu anaerob), mantar ve virustan oluşan bir mikrobiyotaya evsahipliği yapmaktadır, ki bu da insan organizmasında-

ki ökaryot hücrelerden 10 kat daha fazla sayıda prokaryot hücre olduğu anlamına gelmektedir(5). Kommensal, simbiyotik ve 

patojenik mikroorganizmaların ekolojik topluluğu olan bu mikrobiyota, yaklaşık 2 kg  kadar gelmektedir ve en az 1000 farklı 

bilinen bakteri türünün 3 milyondan fazla genini içermektedir(2). 

İntestinal mikrobiyomun insan genomundan 150 kat daha fazla “benzersiz” gen içerdiği tahmin edilmektedir. Ağırlıklı 

olarak iki bakteriel filumdan oluşur; Bacteroides ve Firmicutes. Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria, Archaea ve 

Verrucomicrobia gibi diğer filumlar da mevcuttur fakat nispeten daha az miktardadırlar(5). 

Mikrobiyotanın çoğunluğu kalın bağırsakta bulunmaktadır ve konağın yaşam döngüsü boyunca değişikliğe uğrar, en di-

namik değişimler infant döneminde gerçekleşmektedir ve hayatın ilk üç yılı içinde olgunlaşır (2). Erken postnatal dönem 

metabolik gelişim için kritik bir dönemdir. Son yapılan bir çalışma doğumdan sütten kesilmeye kadar olan dönemde fareler-

de düşük doz antibiyotik maruziyetinin metabolik fenotipte erişkin döneme kadar devam eden değişikliğe neden olduğunu 

göstermiştir. Sütten kesildikten sonraki dönemde antibiyotiğe maruziyet erişkin fenotipine daha az etkide bulunmuştur(3). 

Diyetteki değişiklikler de bağırsak mikrobiyotasının bileşiminde dramatik değişikliğe neden olmaktadır ve bu değişikliklerin 

gastrointestinal hastalıkların gelişimine katkıda bulunduğu gösterilmiştir(3). Bağırsak mikrobiyotamızın yaklaşık 1/3’ünün ço-

ğu insanda ortak olduğu belirlenmiştir, geri kalan 2/3’ü ise kişiye özgüldür. Bunun sonucunda, mikrobiyota kişisel bir kimlik 

sağlayabilmektedir(2). 

 İstanbul Koç Üni-

versitesi hastanesinde 

görev yapan meslekta-

şımız Bilge Dikenelli    

mikrobiyotayı mental 

hastalıkların tedavisine 

yönelik yeni bir bakışla 

değerlendiren, ilginizi 

çekeceğini tahmin etti-

ğimiz bir derleme hazır-

ladı bültenimiz için. 
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 Mikrobiyotanın rolü son yıllara kadar azımsanmıştır ama son zamanlarda 

vücudun çoklu hayati fonksiyonlarının düzenlenmesinde büyük bir öneme 

sahip olabileceği fikri oluşmaya başlamıştır(5). İntestinal motilite ve 

metabolik ve immun sistemlerin gelişmesinde esas fizyolojik role sahiptir. 

Böylece konağı patojenlere karşı korur, yiyeceklerin ve ilaçların sindirimin-

de rol alır ve yağ emilimini ve dağılımını etkiler. Konaklar ayrıca intestinal 

mikrobiyotanın K vitamini sentezi, intestinal epitel hücrelerinin besleyici 

etkileri, kısa zincirli yağ asitleri sentezleyerek emilmemiş besinlerden 

enerji kurtarılması, patojenlerin üremelerinin inhibisyonu, intestinal bari-

yer bütünlüğünün ve mukozal immun homeostazın korunması gibi başka 

çeşitli özelliklerinden de fayda sağlar(5). 

 Daha önce de bahsedildiği gibi konak ve mikroorganizmaları sıklıkla 

simbiotik yaşarlar, fakat çeşitli olaylar ya da şartlar bu ilişkide değişikliğe 

yol açarak disbiyoza neden olurlar, bu disbiyoz da obezite, diabet, astım, 

inflamatuar bağırsak hastalığı, ağrı ve otizm gibi birçok sağlık sorunu ile 

ilişkilendirilmiştir. Bağırsak, karaciğer, kas ve beyni fizyolojik olarak bağla-

yan metabolik, sinyal ve immun sistem eksenlerini iyi anlamak bağırsak 

mikrobiyotasının rol oynayacağı tedavi stratejilerinin en faydalı hale getiri-

lebilmesi için önkoşuldur(2). 

 

MİKROBİYOTA VE PSİKİYATRİ  

Bağırsak mikrobiyomunun ruh hali ve bi-

linç üzerinde de anlamlı bir etkisi olabi-

leceği düşünülmektedir. Bu da uzmanları 

nörobilimde yeni bir sınıra doğru yön-

lendirmektedir. Çalışmalar bağırsaktaki 

iyi bakterilerin sayısındaki artışın 

inflamasyon ve kortizol seviyesini baskı-

ladığını, depresyon ve anksiyete semp-

tomlarını azalttığını, stres aktivitesini düşürdüğünü, hafızayı ve kavrama 

yeteneğini güçlendirdiğini ve nevrozu azalttığını göstermişlerdir. Bu da fay-

dalı bakterilerin, diğer bir deyişle probiyotiklerin, nöroaktif bileşikler için 

muhtemelen bir taşıyıcı araç olarak fonksiyon gördüğünü göstermektedir. 

Bu bilgiler ışığında, “psikobiyotik”, uygun miktarlarda alındığında psikiyat-

rik hastalıklara sahip bireylere fayda sağlayan canlı bir organizma olarak 

tanımlanır. Psikobiyotikler beyin-bağırsak ekseni boyunca çalışan GABA ve 

serotonin (mutlu kimyasal) gibi nöroaktif maddeleri üretebilme ve dağıta-

bilme yeteneğine sahip bir grup probiyotiktir. Özellikle kortizol (stres hor-

monu) seviyelerini azaltabilmektedir ve oksitosin (sarılma hormonu) sevi-

yelerini de arttırabilmektedir(1). 

DOSYA EDİTÖRÜ: DR.BİLGE DİKENELLİ 
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 Mekanizmalar tam olarak anlaşılamamış olsa da, araştırmalar bağır-

sak mikrobiyotası ve santral sinir sistemi (SSS) arasında 

otonomik, nöroendokrin ve immun yolaklar aracılığı ile 

iki yönlü bir iletişim olduğunu ileri sürmektedirler.  (2) Bu 

iki yönlü iletişimin bir sonucu olarak, nöroimmun siste-

min mikrobiyotanın kompozisyonu üzerinde etkisi olabi-

leceği öne sürülmektedir. Ne yazık ki, modern yaşam bi-

çimi faktörleri (diyet, stres, fiziksel aktivite), 

antibakteriyel ürünler ve çevresel faktörler 

(yiyeceklerdeki kontaminantlar) fiziksel, mental ve 

emosyonel sağlığa iyi gelebilecek mikroorganizmaların azalmasına neden 

olabilmektedir. Bu faydalı mikroorganizmaların yetersizliği sağlık sorunları-

na neden olabilmektedir(1).  

Bu “bilgi otoyolu”ndaki anahtar sinyal olaylar büyük ihtimalle vagus 

siniri, metabolitler ve SSS sinyal sistemleri arasındadır ve 

nörotransmitterlerin ve beyin nörotropinlerinin üretim ve kontrol edilme-

lerini sağlamaktadır. İnsan ve hayvan deneylerinden elde edilen kanıtlar 

bağırsak mikrobiyotasının anksiyete ve duygudurum bozukluklarını da içe-

ren beyin fonksiyonlarında rolü olduğunu ileri sürmektedir. Anksiyete ve 

depresyon, dünya çapında milyonları etkileyen nöropsikiyatrik bozukluklar 

içerisinde en önde gelen iki tanesidir, bu sebeple bu mikrobiyota-bağırsak-

beyin ekseninden etkilenebilmektedir(2). 

 

Major depresif bozukluk (MDB), duygudurum bozuklukları 

ve stres, günlük fonksiyonlarda belirgin yetersizlik, 

anoreksi ve ciddi medikal komorbiditeler içeren kompleks 

ve multifaktöriyel bozukluklardır.  MDB toplumun yaklaşık 

%20’sini etkilemektedir(1). Psikiyatrik tedavilere cevap 

oranı ise ilaçlara direnç ve çeşitli yan etkiler nedeniyle tat-

min edici düzeylerde değildir. (5) 

 Logan ve Katzman, psikobiyotiklerin ilk kullanım alanı-

nın depresyonun yönetilmesinde tamamlayıcı tedavi olması yönünde öne-

ride bulunmuşlardır. 

 Lyte’a göre psikobiyotikler nöroaktif bileşikler için dağıtıcı araçlar olarak 

iş görmektedirler ve psikotropik ajan olarak davranma olasığına sahiptirler. 

Bu nedenle, geniş bir bakteri grubunun nörokimyasal sentezleyip salgıla-

dıklarını öne sürmüştür. Belirli Lactobacillus ve Bifidobacterium suşları 

GABA salgılamaktadır. Bu beyindeki çoğu fizyolojik ve psikolojik süreçleri 

düzenleyen ana inhibitör nörotransmitterdir, sistemdeki disfonksiyon 

anksiyete ve depresyonu doğurur(1). 

DOSYA EDİTÖRÜ: DR.BİLGE DİKENELLİ 



 5 

    Ayın Dosyası   

 

 

 

BAĞIRSAK MİKROPLARININ “PSİKOBİYOTİK” OLARAK KULLA NIMI 

 “Psikobiyotikler”,  psikotrop özellikleri olduğu öne sürülen ajanların en 

yenileridir. Dinan ve arkadaşları psikobiyotikleri yeterli miktarda alındıkla-

rında psikiyatrik rahatsızlıkları olan hastalara yararlı etkileri olan yaşayan 

organizmalar olarak tanımlamışlardır. Başka bir deyişle, “psikobiyotik” te-

rimi psikiyatride geniş uygulama alanları olan farklı bir sınıf probiyotiği ta-

nımlamaktadır(1). Bağırsak mikrobiyotasının kompozisyon ve çeşitliliğini 

meydana getiren temel bakteriyel cinsler Lactobacillus ve Bifidobacterium 

gibi laktik asit üreten bakterilerdir. Bu probiyotiklerin yapılan hayvan ve in-

san deneyleri neticesinde anksiyete, stres ve depresyon benzeri davranış-

larla ilişkisi olduğunu destekleyen kanıtlar vardır(2). Bu çalışmalardan elde 

edilen verilere göre, Lactobacillus acidus, L. casei, B. infantis, B. longum, 

B. bifidum, Escherichia, Bacillus, Saccharomyces, Candida, Streptococcus 

ve Enterococcus gibi intestinal mikroorganizmaların bir kısmı serotonin, 

norepinefrin ve GABA gibi nörotransmitterler üretebilmektedirler. Aynı za-

manda endokannabioid reseptörler gibi nörokimyasal reseptörlerin eks-

presyonunu da ayarlayabilmektedirler ve bunun sonucunda beyin-

bağırsak ekseninde etki göstererek psikotropik etkilere neden olmaktadır-

lar(1). 

 Lactobacillus helveticus R0052 ve Bifidobacterium longum R0175 

probiyotiklerinin kombinasyonunun bir ay boyunca oral alımının depres-

yon, öfke, anksiyeteyi düzelttiği ve stres hormonu kortizolun seviyesini dü-

şürdüğü de bildirilmiştir. Fonksiyonel MR görüntülemenin de dahil edildiği 

küçük bir plasebo kontrollü çalışma ile B. animalis subsp lactis, 

Streptococcus thermophilus, L. bulgaricus ve Lactococcus lactis subsp 

lactis içeren fermente gıdanın bir aylık alımının başlangıçla kıyaslandığında 

DOSYA EDİTÖRÜ: DR.BİLGE DİKENELLİ 
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P R E B İ YOT İ K L E R İ N  E T K İ L E R İ :  

 Mayalı mandıra ürünleri ve faydalı intestinal mikroorganizmaların gelişi-

mi arasındaki ilişki ile ilgili çalışmalar bilinmektedir. Ama son yayınlanan 

çalışmalar mandıra ürünü olmayan mayalı gıdalar ve bitkilerin de 

intestinal mikrobiyota üzerinde pozitif etkileri olabileceğini göstermekte-

dir. Hedef proteinlere yönelik çalışmalar flavonoidlerin bağırsak 

mikrobiyotasının metabolizmasını düzenlediğini ileri sürmektedir.  

 Bazı çalışmalar, ortak diyetsel polifenoller fermentasyona uğradığında 

yeni oluşan fitokimyasalların mikrobiyal büyümenin uyarılmasında daha 

başarılı olduğunu göstermiştir. Örneğin, geleneksel yiyeceklerde (bal, sake, 

miso çorbası ve soya sosu), fermente lahanada (“kimchi”), fermente balık 

yağında ve geleneksel beslenme şekillerinin fiberden zengin bileşenlerin-

de (soya filizi, buğday filizi, pirinç kepeği ya da ekmek) bulunan 

izomaltooligosakkaritlerin insan ve hayvanlarda Bifidobacteria ve 

Lactobacillus spp.’nin çoğalmasını arttırdıkları gösterilmiştir(1). 

 

 

 

 

 

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA  

BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI-BEYİN AKSI:  

ÇALIŞMA MEKANİZMASI:  

 Bağırsak mikrobiyotası beyni sadece sinir sistemi (bağırsak ve beynin 

nöroanatomik yolağı) aracılığıyla değil aynı zamanda endokrin sistem, 

immun sistem ve metabolik sistem aracılıkları ile de etkiler. Bağırsak-beyin 

aksı, bağırsak ve beyin arasında iki yönlü bir iletişimdir. Bağırsak 

mikrobiyotasının insan sağlığının modülasyonunda beyinle bu çift yönlü 

iletişim becerisini anlama gayesi, mikrobiyom-bağırsak-beyin aksı ile ilgili 

araştırmalarda ön sırada yer almaktadır. Aksın kesin mekanizması  tam ola-

rak açığa çıkarılamamış olsa da hayvan ve insan deneylerinden elde edilen 

kanıtlar mikrobiyotanın ya da yaygın tanımla psikobiyotiklerin hormon, 

immun faktörler ve metabolitler üreterek beyin davranışları ve bilişsel ge-

lişimde önemli bir rol oynayabildiklerini göstermiştir. Bu aynı zamanda ba-

ğırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin beyinsel hastalıkları düzeltebile-

ceğini hatta tedavi edebileceğini gösterebilmektedir.  

DOSYA EDİTÖRÜ: DR.BİLGE DİKENELLİ 
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 Psikobiyotiklerin beyin üzerindeki etki mekanizmala-

rından bir diğeri de, beyin ve adrenal bezleri içeren vü-

cudun stres yanıt sisteminin etkilerini ortaya çıkarmak-

tır.  

 Bu sistem, hipotalamik-pituiter-adrenal (HPA) eksen 

olarak bilinir ve kronik stres ya da hastalık durumların-

da disfonksiyone olur. HPA ekseni disfonksiyonu ortaya 

çıktığında stres ilişkili hormonların üretiminde ve fonk-

siyon görmesinde bozulma ortaya çıkar. Bu durum da 

duygu durum bozukluklarına ve bilişsel problemlere yol 

açmada önemli bir rol oynar. Gastrointestinal 

mikrobiyota, HPA ekseninin temel stres hormonu olan 

kortizolün azaltılmasında ve  regülasyonunda kritik bir faktördür(1). 

 Birçok diğer araştırma sonucu psikobiyotiklerin beynin antiinflamatuar 

davranış kapasitesine etki ettiğini öne sürülmektedir. Artmış seviyedeki 

inflamatuar sitokinlere kronik maruziyet ve nörotransmitter sistemlerin-

deki ısrarlı değişiklikler nöropsikiyatrik bozukluklara ve depresyona yol 

açabilir. Dahası inflamatuar sitokinler, depresyonun ortaya çıkmasına kat-

kıda bulunan hem çevresel (çocukluk travması, obezite, stres, az uyumak) 

hem de genetik (fonksiyonel gen polimorfizmi) faktörlerin mediatörü ola-

rak hizmet edebilir. Psikobiyotikler sitokin 

üretimini azaltarak vücudun inflamasyona ce-

vabını regüle edebilme kapasitesine sahiptir. 

Diğer yandan, antiinflamatuar sitokin olan 

Interlökin 10’un salınımını ise stimüle etmek-

tedir. Buna ek olarak, psikobiyotikler duygu 

durumu regüle eden magnezyum ve çinko gi-

bi minerallerin doku seviyelerini etkileyebilir.  

 Direkt nutrisyonel ve glisemik etkilerinin 

yanı sıra psikobiyotiklerin beyin ile bağlandığı 

başka şaşırtıcı yollar da vardır. 

Bifidobacterium takviyesinin lipit 

peroksidasyonuna karşı sistemik koruma sağ-

ladığı ve beyin monoaminooksidaz aktivitesi-

ni azalttığı ve böylece intersinaptik nörotransmitter seviyelerini arttırdığı 

gösterilmektedir. Dolayısıyla, sağlıklı bağırsak mikrobiyotasının noksanlığı 

bu ilişkilerin zayıflamasına neden olur, bu da  hastalık etkileriyle sonuçla-

nır. Aslında, bağırsak-beyin ekseninde bir disfonksiyon, nörofizyolojik, 

metabolik ve gastrointestinal rahatsızlıklarla bağlantılıdır(1). 

DOSYA EDİTÖRÜ: DR.BİLGE DİKENELLİ 
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 PSİKOBİYOTİKLERİN NÖROFİZYOLOJİK HASTALIKLARA ETKİLERİ: 

Daha önceki bölümlerde de vurgulandığı gibi, henüz erken evrede olması-

na rağmen insan mikrobiyom araştırmasının yeni gelişen sahası , bağırsak 

mikrobiyotasının insanlarda beyin gelişimini, davranışı ve duygudurumu 

etkilemede önemli bir rolü olabileceğine işaret etmektedir. Bu konu ile il-

gili çok sayıda çalışma vardır. Bunları hayvanlarda yapılan çalışmalar ve gö-

nüllü bireylerle yapılan insan deneyleri olarak iki başlıkta toplayabiliriz.  

Hayvan çalışmaları 

Lactobacillus rhamnosus’un faredeki davranışlar ve santral GABA resep-

törleri üzerine etkisi çalışılmıştır. L. rhamnosus ile beslenen hayvanlar çe-

şitli davranış ölçütlerine azalmış anksiyete ve  hem GABA-A hem de GABA-

B reseptörlerinin ekspresyonunda değişme göstermişlerdir. Etki mekaniz-

masını belirlemek için hayvanlara vagotomi ya da suni operasyon uygulan-

mış ve ya L. rhamnosus ile ya da “broth” ile beslenmişlerdir. Vagotomi 

probiyotiğin anksiyolitik etkisinin ortaya çıkışını ve GABA reseptör ekspres-

yonundaki değişiklikleri engellemiştir. Bu çalışma vagusun L. 

rhamnosus’un davranışsal ve nörokimyasal etkilerine aracılık ettiğine işa-

ret eden ikna edici deliller sağlamıştır.  

 

 

  

 Çeşitli çalışmalardan elde edilen verilere göre, L. helveticus diyetle uyarı-

lan anksiyete benzeri davranışı ve hafızayı baskılamaktadır. B. longum 

NCC3001 ise farelerdeki vagus siniri aracılı kolitle uyarılan anksiyeteyi ter-

sine çevirmektedir. Probiyotik kokteyli (L. acidophilus, B. lactis ve L. 

fermentum) diyabetle indüklenen bilişsel ve elektrofizyolojik değişiklikleri 

tersine çevirmektedir. L. helveticus ve B. longum kombinasyonu 

anksiyeteyi azaltıp myokard infarktüsü sonrası ortaya çıkan depresyonu, 

farelerde tersine döndürmüştür.  

 

 Güçlü bir psikobiyotik bakteri olan Lactobacillus 

plantarum suş PS128 ‘in erken yaşta strese maruz bırakılan 

farelerdeki ve yetişkin farelerdeki psikotropik etkileri üze-

rinde çalışılmaktadır. Sonuçlar PS128’in kronik alımının 

anksiyete ve depresyon benzeri davranışları iyileştirebildiğini ve 

duygudurum bozukluğu ile ilişkili nörokimyasalları düzenleyebildiğini iddia 

etmektedir. Böylece PS128 psikotropik özellikler göstermekte ve stresle 

ilişkili semptomları iyileştirmede büyük bir güce sahip olmaktadır(1). 
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 İnsan çalışmaları 

 Psikobiyotiklerin nörofizyolojik bozukluklardaki etkilerine yönelik insan 

çalışmaları henüz sınırlıdır. Yine de, psikobiyotiklerin depresyon ve 

anksiyete benzeri semptomları azaltmada faydalı olabileceğine dair çalış-

malar ve kanıtlar artmaktadır. 

 Sağlıklı kadın gönüllülerle yapılan, probiyotik karışımı (Bifidobacterium 

animalis subsp Lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 

bulgaricus ve Lactococcus lactis subsp Lactis) içeren mayalı süt ürünü tü-

ketiminin olduğu 4 haftalık bir çalışma, probiyotik tüketiminin sağlıklı bi-

reylerin duygusal merkezlerindeki beyin aktivitesini etkilediğini göstermiş-

tir. 

Lactobacillus casei Shirota içeren probiyotikli süt tüketimiyle yapılan 3 haf-

talık bir çalışma sağlıklı bireylerin duygudurumlarında iyileşme olduğunu 

göstermiştir. 

 30 gün boyunca L. helveticus ve B. longum içeren probiyotik karışımı ve-

rilen sağlıklı bireylerle yapılan başka bir çift kör, randomize klinik çalışma, 

psikolojik streste anlamlı azalma olduğunu göstermiştir, ölçüm çeşitli ci-

hazlarla yapılmıştır ve sonuçlar plasebo kontrol grubundaki eşleştikleri bi-

reylerle karşılaştırılmıştır. 

 Sağlıklı erkek ve kadın katılımcılar (n: 40) 4 haftadan uzun bir süre ya 

plasebo bir ürünle ya da çeşitli probiyotik karışımları ile (Bifidobacterium 

bifidum W23, Bifidobacterium lactis W52, Lactobacillus acidophilus W37, 

Lactobacillus brevis W63, Lactobacillus casei W56, Lactobacillus salivarius 

W24, ve Lactococcus lactis W19 ve W58) karşılaştırılmıştır. 

 Plasebo grupla karşılaştırıldığında, probiyotikle beslenen katılımcıların 

mutsuz olan ruh halinde büyük ölçüde azalma gözlenmiştir (Depresyon 

Sensitivite Skalası’nın Leiden indeksi ile hesaplanmıştır). 

 Başka bir çalışmada, petrokimya işçilerinde probiyotik yoğurt ya da bir-

den çok tür içeren probiyotik kapsülün 6 hafta alımının akıl sağlığı para-

metrelerine faydalı etkileri olduğu gösterilmiştir. Benzer olarak, probiyotik 

içeren yoğurt alımının ruh hali bozulmuş olan kişilerde duygu durumu dü-

zelttiği söylenmektedir. 

 Probiyotik bakteri uygulamasının inflamasyonu azaltabileceği, epitelyal 

bariyer fonksiyonunu yenileyebileceği ve otizmli çocuklardaki davranışsal 

semptomları iyileştirebileceği varsayılmaktadır. 

 Bir başka çalışmada ise Lactobacillus casei suş Shirota içeren mayalı süt 

akademik sınav stresi taşıyan tıp öğrencilerindeki fiziksel semptomları en-

gellemiştir. 

 

DOSYA EDİTÖRÜ: DR.BİLGE DİKENELLİ 



 10 

    Ayın Dosyası   

 

 

 Genel olarak, sağlıklı bireylerle yapılan bu çalışmalar mikrobiyota ve 

duygusal süreçler arasındaki bağlantıya dair açık kanıtlar sağlamaktadır 

ama yine de, günümüze kadar, mikrobiyotanın psikiyatrik hastalıklara etki-

lerine odaklanan klinik çalışmalar sadece depresyon, hepatik ensefalopati, 

otizm spektrum bozukluğu ve bazı vakalarda, diğer tıbbi durumlarla ilişki-

lendirilmiş anksiyete benzeri semptomları dikkate almıştır. 

 Yukarıdaki tüm çalışmalar psikobiyotiklerin gelecekteki vaatlerine biraz 

ışık tutmaktadır. Yine de, insan popülasyonundan elde edilen kanıtlar hala 

sınırlıdır. Psikobiyotiklerin mental hastalıkların ekonomik, uyarlanabilir ve 

uyumlu tedavi yöntemleri olarak benimsenebilmesi lehinde güçlü kanıtlar 

sağlanabilmesi için daha çok klinik çalışma yapılması önerilmektedir(1). 

 

ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR:  

 Antibiyotikler 

 Antibiyotiklerin gastrointestinal mikrobiyotası üzerindeki belirgin etkisi 

göz önünde tutulduğunda mikrobiyota-bağırsak-beyin aksını da etkileme-

leri muhtemeldir. Gerçekten de Bercik ve ark. mikrobiyotayı bozmak için 

antifungal ajan  primarisin ile kombine edilmiş neomisin ve basitrasinin 7 

gün boyunca oral alımlarının keşfetme davranışını arttırdığını göstermiştir.  

 

Özellikle, 7 gün boyunca antibiyotik 

tedavisi verilen erişkin erkek farelerde 

anksiyete benzeri davranışlar azalmış, 

testlerdeki keşifsel davranışları ise art-

mıştır. Bu bulgular erişkin farelerdeki 

gastrointestinal mikrobiyotadaki deği-

şikliklerin  anksiyete benzeri davranış-

larda ölçülebilir değişikliklerle sonuç-

landığını göstermektedir. 

 İlginç olarak yazarlar vagotominin de sempatektominin de 

antimikrobiyallerin anksiyete benzeri davranışlara tesirlerini etkilemedik-

lerini bildirmişlerdir(2). 

 Mikrobiyotanın anksiyete ve depresyon benzeri davranışların tedavisin-

de kullanılması ile ilgili az çalışma olmasına rağmen, bu bulgular, çeşitli 

nöropsikiyatrik hastalıkların potansiyel tedavi stratejisi olarak antibiyotik-

leri kullanan  gastrointestinal mikrobiyota bazlı stratejilerin başarı ihtimali-

ni vurgulamaktadır.  

 Yine de antibiyotik dirençli bakterilerin seçilme ya da başka antibiyotik 

dirençli bakteri populasyonu geliştirme riski nedeniyle dikkatli olunması 

gerekmektedir(2). 

DOSYA EDİTÖRÜ: DR.BİLGE DİKENELLİ 
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Transplantlar 

 Son zamanlarda, çeşitli hastalıklar için fekal mikrobiyota transplantasyo-

nu (FMT) fikri ortaya çıkmıştır. FMT fazlasıyla dikkat çekmektedir ve 

Clostridium difficile tedavisi için oldukça etkili gibi gözükmektedir.  

 Örneğin Bercik ve ark. (2011) NIH Swiss faresinden mikrobiyom trans-

plantasyonu yapıldıktan sonra BALB/c farelerindeki anksiyete benzeri dav-

ranışlarda azalma olduğunu bildirmiştir.  

 Çoğu son dönem preklinik çalışma, bağırsak mikrobiyotasının beyin geli-

şimi ve davranış üzerindeki etkilerini ortaya çıkarma yollarını ve gelişimini 

araştırmak amacıyla doğuştan mikroorganizma ile kolonize olmayan “germ 

free” (GF) fareleri kullanmıştır. GF fareler, normal bir bağırsak 

mikrobiyotası olan “spesifik patojen free” (SPF) farelerle kıyaslandıkların-

da artmış motor aktivite ve azalmış anksiyete ile birlikte santral sinir siste-

mi nörokimyasında da değişiklikler gösterirler. GF hayvanlara SPF hayvan-

dan bakteri transplantasyonu yapıldığında azalmış anksiyetede bir tersine 

dönme gözlenmiştir. 

 

 Metabolik sendromu olan hastalarla yapılan bir klinik çalışmada, denek-

lerin yarısı zayıf vericilerden transplant almış, yarısına da oto fekal 

transplant yapılmış. Zayıf donörlerden gelen transplant insülin duyarlılığın-

da düzelmeye neden olmuş, bu durum da intestinal mikrobiyotanın insan-

lardaki insülin duyarlılığını iyileştiren potansiyel bir tedavi ajanı olabilece-

ğini öne sürmektedir. FMT’nin depresyondaki olası etkinliğini içeren yeterli 

araştırma olmamasına rağmen, Parkinson hastalığı, multipl skleroz ve 

otizmli hastalardaki kullanımını destekleyen kanıtlar ortaya çıkmaktadır. 

DOSYA EDİTÖRÜ: DR.BİLGE DİKENELLİ 
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 Genel olarak, FMT yaklaşımlarının beyin ve davranışın anahtar biyolojik yo-

lakları üzerindeki rolünü ortaya koyan in vivo çalışmalar hala yetersizdir.  

 Psikobiyotikleri insan klinik çalışmalarında yenilikçi tedavi seçenekleri olarak 

denemeden ve hastalıktan muzdarip bireylerde kullanmadan önce mikroorga-

nizmaların beyin ve davranışı etkileyip etkilemedikleri ve bunu nasıl yaptıkları-

nı belirlemeye yönelik daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır(2). 

 İnsan intestinal mikrobiyotasının psikiyatrik bozuklukların oluşumu ve/veya 

sürdürülmesindeki rolü ile ilgili çalışmalar hala başlangıç aşamasındadır ama 

bu araştırmalar psikiyatri ile ilgili çalışmaların en fazla umut vaat eden alanla-

rından biridir. Kemirgen modelleri mikrobiyotanın HPA ekseninin, 

serotoninerjik sistemin ve immun-inflamatuar sistemin oluşumunda temel ro-

le sahip olduğunu ve mikrobiyotanın SSS’ni birçok yolakla etkileyebildiğini id-

dia etmelerine rağmen, insanlarda çok az çalışma yapılmıştır. Günümüzde 

otizm mikrobiyotanın rolünün en fazla araştırıldığı psikiyatrik bozukluktur. Ola-

sı mikrobiyota disbiyozunu hedef alan probiyotik alımı ya da diyet değişiklikleri 

gibi bazı tedavi seçenekleri çoktan keşfedilmiştir fakat sonuçlar tutarlı değildir. 

Hangi hastanın mikrobiyota ile yönlendirilecek tedavilerden fayda görebilece-

ğine dair ileri çalışmalar gerekmektedir. (5) 

DOSYA EDİTÖRÜ: DR.BİLGE DİKENELLİ 
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 Baltalı İlah ZAGOR’un maceralarından…      [Lal Kitap-Klasik Maceralar Dizisi 109] 

 Çizgi roman klasiklerinden biri olan 

Zagor’un bu  macerasında baltalı ilah dostu 

Liberty Sam ve arkadaşlarına özgür bir ülkeye 

kavuşabilmeleri uğruna destek olurken, çıkan 

salgınla baş edebilmek için doktor Leonard’a 

ihtiyacı olan ilaçları da temin etmeye çalış-

maktadır  
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

  

 Jurassic Park'ın ve 15 se-

zon oynayan Acil Servis'in 

(ER, 1994-2009) de yazarı 

olan Michael Crichton’ın çok 

satan bilim-kurgu romanın-

dan uyarlanan filmin yönet-

menliğini Robert Wise yap-

mış. Yazarın tıp eğitimi gör-

müş olması nedeniyle, 

ölümcül ajanın ortaya çıkışı, 

etkileri, tanımlanması ve 

neden bazı insanların bağı-

şık olduğu ayrıntılarıyla ta-

nımlanmış.  

 Bu nedenle filmi, oldukça gerçekçi bilimsel bir bilim-

kurgu ve bu tarz filmlerin öncüsü olarak tanımlamak 

mümkün. 

ANDROMEDA SUŞU 

 Yönetmen:  

Robert Wise 

Oyuncular:  

James Olson 

Arthur Hill 

David Wayne 

 *1971 yılı yapımı /Süre 131 dakika+ 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

  

 Bir uydunun dünyaya düşmesiyle dünyaya ulaşan, 

dünya dışı kaynaklı bir virüs insanların kanlarını pıhtılaştı-

rarak öldürmeye başlar. Üst düzey bilim adamlarından 

oluşmuş bir grup, insanları neyin öldürdüğünü ve ölümcül 

salgını nasıl durdurabileceğini araştırır. 

  

  

 Çekim yılına göre değerlendirildiğinde, filmin 

görsel efektlerin oldukça başarılı olduğu söyle-

nebilir. 

 

https://www.imdb.com/title/tt0066769/ 

ANDROMEDA SUŞU 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Crichton 

(1942- 2008) 
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 Gezi Günlükleri DR. YAVUZ DOĞAN 

 
 

 

 Oldum olası dağları sevmişimdir zirveleri karlı 

olan dağları, tek başına göğe yükselen dağları da-

ha da çok sevmişimdir. Yüksek olmaları veya ula-

şılması zorlu oldukları için değil bana hissettir-

dikleridir onları gönlümde önemli kılan. Bazı 

dağlar rüzgarın şarkısını dinletir, bazıları yeşilin 

huzurunu verir, bazıları beyazıyla saflığı ve din-

ginliği hissettirir, bazıları öyküler anlatır, ağıtlar 

yaktırır. Her dağın ayrı bir hikayesi vardır, Ağrı 

dağının üzerindeki bulut sevda olur, Demirkazık 

gün batımındaki bakıra çalan rengi ile coşku 

olur, Bozdağ da rüzgarıyla özgürlük olup karşılar 

bizi. Her dağ bulunduğu zamanın şahidi meka-

nın bekçisidir. Bozdağ da adeta Ege’yi bekleyen 

bir efe gibidir, Yunanlılara karşı verilen savaşta Poslu Mestan efenin mekanı olmuştur. Bozdağ’ı karşınıza alıp dik-

katle dinlediğinizde kulağınıza konuşulanları duyar gibi olursunuz. 

“Dün gece (28 Temmuz 1919)  Birgi’deki Yunan karargahına yeni bir baskın yapmıĢ Mestan Efe! 

Dokuz saat süren çatıĢmadan, hiç Ģehit vermeden Bozdağ’a dönmüĢ!” der Ahmet Dede. Besim Dayı 

onu destekleyerek “Bravo be Mestan Efeye! Yunanın defterini dürecek bu efe, göreceksiniz bak!” diye 

yanıtlar coşkuyla. 

İzmir Dokuz Eylül Üniver-

sitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji ana bilim 

dalında öğretim üyesi 

olarak görev yapan Dr. 

Yavuz Doğan başlıca uğ-

raşlarından biri olan dağ-

cılık ile ilgili deneyimlerin-

den birisini kaleme aldı 

sizler için bu sayımızda. 
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Egenin Alpleridir adeta Bozdağlar Küçük Menderes ile Gediz ovaları arasında doğu-batı yönünde 170 kilometre boyunca uzanır ve pek 

çok endemik bitkiye ev sahipliği yapar. Kestane, meşe ve çam ormanlarının içinde kurulan Bozdağ doğası, havası ve suyu ile bir yeryüzü cen-

netidir. Dediğim gibi dağları sevmişimdir hele sırtını bir köye yasladıysa üstelik mitolojik bir öyküsü varsa artık o dağ bir coğrafik tanım ol-

maktan çıkar ete kemiğe bürünür. Bozdağ mitolojik kaynaklara göre Dionysos dininin kaynağı olarak gösterilir. Öyküye göre Ares’in oğlu 

Tmolos Artemis’in arkadaşlarından birine saygısızlık ettiği için tanrıça tarafından üstüne azgın bir boğa salınarak öldürtülür ve ölüsü bu da-

ğa gömülür. Bu yüzden Bozdağ’ın mitolojik dönemdeki adı Tmolos olarak geçmektedir. Yunan Tragedyasında da geçer Bozdağ. 

 

Asya topraklarından geldim, 
Yüce Tmolos’u aştım 

durmadan, yorulmadan koşuyorum. 
Çekilsin herkes şimdi ben 
Dionysosu kutluyorum. 

 
Ne mutlu bahtı açık olana, 

Ne mutlu tanrıların sırlarına erene! 
Hayatını temizleyip günahlardan ruhunu Bakkhosa verene! 

Yıkayıp bütün kirlerini dağlarda 
Tanrının delisi olana!  

 
Koşmak ne güzel dağlarda 

Bakkhos alaylarının ardından! 
Sarılıp gezmek benekli ceylan postuna, 

Serilip yatmak toprağa! 
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 Bozdağlar’daki mitolojik öykülerin en tanınmışı, Pan’ın flütü ile kazandığı yarış sonra-

sı yaşanan tanrılar kavgasıdır. Öykü iyi bilinen bir öyküdür. Günün birinde Pan, flütüyle 

Apollon’a ve onun efsanevi lirine meydan okur. İki tanrı arasında bir müzik yarışması dü-

zenlenmesine karar verilir ve Lidya’daki Tmolos Dağı’nın (Bozdağ) tanrısı Tmolos da ya-

rışmanın jürisi olarak belirlenir. Tmolos, tanrısı Apollon’u yarışmanın galibi ilan etmekte 

tereddüt etmez. Ancak Frigya kralı Midas, sonuca itiraz ederflütün sesinin daha iyi oldu-

ğunu iddia eder ve cezasını eşek kulaklara sahip olarak öder.  

  Egenin zirvesi karla kaplı 2159 metre yüksekliği ile en yüksek noktası olan Bozdağ bu 

öykülerle birlikte değerlendirildiğinde çok daha çekici geliyor ve insanını içini zirvesine 

ulaşmak için önüne geçilemez bir duygu kaplıyor. Okuduklarımdan sonra Şubatın ikinci 

haftasında havanında iyi olmasını da göz önüne alarak Bozdağ’a gitme kararı aldım. Ak-

şam gözlerimi yumduğumda anlatılan tüm öyküler gözümün önünden geçiyor beni heye-

canlandırıyordu. Rüyamda tanrılar arasındaki yarışmanın karar vericisi olarak görüyor-

dum kendimi, oysa biliyordum ki kazanan yine rüzgar olacaktı. Sabah erkenden yola çık-

tım, planım o gün için Bozdağ köyünde bir pansiyonda kalmak, dağın rotaları hakkında 

biraz bilgi aldıktan sonra ertesi gün zirveye çıkmaktı. İzmir Salihli yolundan sağa doğru 

sapıp Sart antik şehrine ulaşıyorum önce burada kısa bir kahvaltı molası veriyorum. Bir-

den çocukluk anılarım geliyor gözümün önüne ilk defa geldiğim günü hatırlamaya çalışı-

yorum. Hafızamda kalan tek görüntü Sart antik şehrin yolun kenarında bulunan 

cimnazyum olarak kullanılan bugün de oldukça ayrıntılı şekilde karşımızda duran yapı. 

Beni çok etkilediğini hatırlıyorum tam karşısında durup uzun uzun seyretmiştim. Baba-

mın bana almış olduğu küçük ahşap parçalardan oluşan maketlerle yaptığım okula o ka-

dar benziyordu ki.  
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 “Çay istermisin”  sesiyle ha-

yallerden gerçek dünyaya dönüyorum 

ve bir dahaki sefere burayı da gezmek 

üzere karar alıp yola koyuluyorum. 

Çok kısa süre sonra Bozdağ tabelasın-

dan sağa doğru döndüğümde her iki 

tarafı ormanın sardığı yol kıvrıla kıv-

rıla yükselmeye başlıyor ve her yük-

seltide hava biraz daha soğuyarak da-

ğa yaklaştığımı hissettiriyor bana. 

Bozdağ köyüne ulaştığımda kendimi 

küçük bir meydanda buluyorum ana 

yol bu meydandan yukarı doğru uza-

nıyor ve tüm dükkanlar bu yol üzerine 

dizilmiş. Yolun her iki yanına dağılmış tezgahlarda ceviz, kestane, 

patates ve dağdan toplanmış otlar sergileniyor. Köye dinginlik ha-

kim etrafta bağırıp çağıran bir şeyler satmaya çalışan kimse yok. 

Her şey öylece ortaya serilmiş ve ne istiyorsan orada işte. Köy sırtını 

Bozdağ’ın eteklerine dayamış, dağın karlı etekleri bütün heybetiyle 

arkada uzanıyor. İçimi bir heyecan kaplıyor bir an önce ulaşmak is-

tiyorum zirveye. Aklıma dağcıların kabesi olarak adlandırılan 

Fransada’ki Chamonix geliyor, kasabanın içinde sürekli devam eden 

devingenliği nasıl hayretle seyrettiğimi anımsıyorum. Burada ne ya-

zık ki bu heyecandan eser yok benden başka dağcıda yok zaten sa-

dece gezmeye gelmiş bir iki aile tez-

gahlardan alışveriş yapıyor. Sanki 

herkes derin bir uykuda, belki de bi-

raz sonra PAN fülütünü çalacak ve 

ara sokaklardan renkli kıyafetleriyle 

insanlar dans ederek çıkacaklar. 

Evet evet öyle olmalı yoksa tanrıla-

rın yarışması böyle sessizce olamaz. 

Köyde kısa bir yürüyüş yapıyor ve 

kalacak bir yer bakıyorum. Ara so-

kaklarda bahçe içinde iki katlı evler 

var etrafları elma, kestane ağaçla-

rıyla çevrilmiş. Evlerin kepenkleri 

sıkı sıkı kapalı, kapılarının önü yap-

raklarla dolu bacalarında duman yok uzunca bir süredir kullanılma-

dıkları belli. Sessizlik burada ortama daha da hakim, bu durum bir 

yandan bana keyif veriyor diğer yandan da hüzünlendiriyor. Ara so-

kaklarda barınacak bir yer bulamayacağımı anlayınca ana yol üze-

rinde yürüyorum bir iki tane pansiyon tabelası gözümün önüne ili-

şiyor ama bunlarında kapıları kapalı. Çaresizce köyün kahvesine 

doğru yöneliyorum sırtımdaki çantayı bakan bir iki meraklı bakış 

altında kahvenin önünde duran adama selam verip içeriye giriyo-

rum. Soba etrafında daire kurmuş olan köylülere selam veriyorum 

ve sohbete başlıyoruz.  
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-Selamlar, köyde kalacak bir yer bulabilir miyim? 
İçlerinden birisi yanıt veriyor. 
-Eskiden olsa yani bundan iki sene önce olsaydı bulurdun. O zamanlar köye senin gibi çok 
dağcı gelip giderdi. Köyde her kış adam olurdu, o vakit burlarda kalıncak yerler de açık 
olurdu. Ahan şu yukarıdaki pansiyonun sahabı da ölünce, kimsede artık gelmez olunca köy-
lü napsın hepsi birer birer kapattılar yerlerini. 
-Üzüldüm dedim ama bir yandan da merak ediyordum neden dağcılar ayaklarını kesmişlerdi. 
Dağ çevresiyle birlikte bulunmaz bir cennetti. Buralarda her sene kış dağcılık festivali yapıldı-
ğını hatta bu sene 18.cisinin planlandığını da duymuştum. Bu işte bir gariplik vardı. 
-Dayı neden dağcılar gelmez oldular, dağda ayı ya da yırtıcı bir hayvan mı var? 
-Ayı napsın dağcıya, onun kokusunu aldı mı kaçar hayvan. 
-O zaman sorun ne? 
-Dağ yasaklı, dağa çıkmak yasaklandı 
-Kim yasakladı dayı 
-Hükümet yasak koydu 
-Şaşırdım kusura kalmayın teröristler karar değiştirip dağı mesken mi tuttular? 
-Olur mu beyim mümkün mü? Efelerin doğduğu yunanı bile buralarda koymayan biz birkaç 
teröriste mi yol vereceğiz? Burlarda o dediğinden heç olmaz. 
-Terör değilse…. Şimdi kafam daha karıştı. Yasaklı yazar, yasaklı kitap, yasaklı sinema ol-
duğunu biliyorum da hiç yasaklı dağ duymadım. Ne yapmış ki bu dağ yasaklanmış. Böyle 
bir şey olamaz. 
-Sen devletimizden daha iyi mi bilcen. 
-Tamam neden yasak o zaman şimdi ben bu dağın zirvesine çıkamaz mıyım? 
-Kimse görmeden çıkasan çıkasın emme jandırma görerse garışmam. 
-Dayı burası ülke toprağı değil mi, kendi vatanımızda kendi yöremizde bulunan dağa çık-
mak için yasak olur mu?  
-Ben deyiverem gari sen ne yaparsan yap. 
-Peki neden böyle bir yasak var nedenini anlamaya çalışıyorum. 
-Sonrası il afat bunun üzerine dağa çıkışları yasakladı. 
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-Selamlar, köyde kalacak bir yer bulabilir miyim? 

İçlerinden birisi yanıt veriyor. 

-Eskiden olsa yani bundan iki sene önce olsaydı bulurdun. O zamanlar köye senin gibi çok dağcı gelip giderdi. Köyde her kış adam olurdu, 

o vakit burlarda kalıncak yerler de açık olurdu. Ahan şu yukarıdaki pansiyonun sahabı da ölünce, kimsede artık gelmez olunca köylü 

napsın hepsi birer birer kapattılar yerlerini. 

-Üzüldüm dedim ama bir yandan da merak ediyordum neden dağcılar ayaklarını kesmişlerdi. Dağ çevresiyle birlikte bulunmaz bir cennetti. 

Buralarda her sene kış dağcılık festivali yapıldığını hatta bu sene 18.cisinin planlandığını da duymuştum. Bu işte bir gariplik vardı. 

-Dayı neden dağcılar gelmez oldular, dağda ayı ya da yırtıcı bir hayvan mı var? 

-Ayı napsın dağcıya, onun kokusunu aldı mı kaçar hayvan. 

-O zaman sorun ne? 

-Dağ yasaklı, dağa çıkmak yasaklandı 

-Kim yasakladı dayı 

-Hükümet yasak koydu 

-Şaşırdım kusura kalmayın teröristler karar değiştirip dağı mesken mi tuttular? 

-Olur mu beyim mümkün mü? Efelerin doğduğu yunanı bile buralarda koymayan biz birkaç teröriste mi yol vereceğiz? Burlarda o dedi-

ğinden heç olmaz. 

-Terör değilse…. Şimdi kafam daha karıştı. Yasaklı yazar, yasaklı kitap, yasaklı sinema olduğunu biliyorum da hiç yasaklı dağ duyma-

dım. Ne yapmış ki bu dağ yasaklanmış. Böyle bir şey olamaz. 

-Sen devletimizden daha iyi mi bilcen. 

-Tamam neden yasak o zaman şimdi ben bu dağın zirvesine çıkamaz mıyım? 

-Kimse görmeden çıkasan çıkasın emme jandırma görerse garışmam. 

-Dayı burası ülke toprağı değil mi, kendi vatanımızda kendi yöremizde bulunan dağa çıkmak için yasak olur mu?  
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-Ben deyiverem gari sen ne yaparsan yap. 

-Peki neden böyle bir yasak var nedenini anlamaya çalışıyorum. 

-İki sene önce bu dağa aha şu gördüğün dik yerden çıkan bir dağcı çığ 

altında galıp öldü, yine yakın zamanda kadın bir dağcı yukarıdan 

düştü buraya helikopterle geldiler ama gızı gurtaramadılar. Bide yine 

böyle bir kış vakti kendine dağcı diyen küçük bir gurup sisli havada 

dağa çıkarken gayıp oldular. Yine Jandarma arayıp ölmeden buldular 

da kurtardılar. 

-Eeeee 

-Sonrası il afat bunun üzerine dağa çıkışları yasakladı. 

-Olur mu dayı dağda adam öldü diye dağ yasaklanır mı? Tüm dağlar 

belirli bir risk içerir Evereste çıkanların üçte biri yükseklik nedeniyle 

ölüyor, başka dağlarda çığ altında hayatını kayıp edenler oluyor ama 

hiç dağların yasaklandığını duymadım 

-Öyle vallahi devlet diyo ki ben sizin hayatınızdan sorumluyum kimseye bir şey olmasını istemiyoz. 

-İyi de o zaman trafiği de yasak koysunlar her gün yüzlerce insan trafikte hayatını kayıp ediyor, o zaman arabaları, trafiği de yasakla-

sınlar. 

-Ben bilmem gari yasak dedilerse yasaktır. 

-Peki, gördüğüm kadarıyla bu durumdan en çok zarar gören sizsiniz. Dağcılar geldiğinde konaklıyor etraftaki dükkanlardan alışveriş ya-

pıyordu yani her gelişlerinde size para kazandırıyordu böyle bakınca ilk itiraz etmesi gereken bence sizlersiniz. Bu konuda bir şey yapma-

dınız mı? 

-Bir iki söylendik sonrası biz kimiz ki devlette söz geçirelim zaten daha çok tarımla uğraşıyoruz onu da Allaha şükür satıyoz. 
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-Yani tuzunuz kuru diyorsun oysa biliyor musun burası öyle bir doğal özelliğe sahip ki 

Türkiye’de buna sahip neredeyse hiçbir yer yok. Dağ yerleşim yerine çok yakın her daim 

ulaşım mümkün,. Farklı zorluklarda rotalarına ulaşmak neredeyse yürüme mesafesinde, 

hem trekking tarzında yürüyüşlere hem de ileri kar buz çıkışlarına uygun. Çevresinde 

Gölcük, Birgi, Sart, Ödemiş gibi bir saat içerisinde ulaşılabilen tarihi bölgeler var. Bunun 

yanı sıra bölgede birçok endemik bitki var. Bunun birazına sahip yabancılar bu özellikle-

ri kullanarak milyonlarca para kazanıyorlar. Yani tarım girdisi kadar belki de daha faz-

lasını kazanabilmek mümkün tabii tek şartla, doğal yapıyı asla bozmadan. 

-Kış şenliğini düzenleyen gulüp birkaç defa girişimde bulundu ama bir şey değişmedi 

-Onlar dağlarını geri istiyor burayı önemsiyor ama en çok sahip çıkmanız gereken sizler-

siniz.  

 

 Sohbet içeriye girenlerin selamlarıyla kesiliyor. Zaten uzatmanın da bir anlamının ol-

madığını kavrıyorum hayal kırıklığı ve bir nebze öfke içinde kahveden dışarı çıkıyorum. Ça-

dırımı kuracağım alana doğru yöneliyorum. Aklımda tek şey sabahki zirve çıkışım. Çadırı-

mı kuruyorum, sabah gün ışıldamadan yola çıkacağım için erkenden yatmam gerekiyor. 

Havada giderek soğuyor Bozdağ yavaştan gücünü hissettirmeye başlıyor. Ocağı açıp önce 

bir çay demleyip termosa dolduruyorum bu arada yarın için gerekli malzemelerimi ve kıya-

fetlerimi yerleştiriyorum, tulumun içi az önce koyduğum sıcak suyun etkisiyle ısınırken ça-

yımı yudumluyorum. Saatimi kurup içi sıcacık olmuş tulumun içine giriyorum, kısaca gü-

nün bir değerlendirmesini yapıyorum, yüzümde anlamı belli olmayan bir gülümsemeyle 

uyuyup kalıyorum.       
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  Sabah yağmur damlalarının birbirleriyle yarışan sesi ile uyanıyorum hafifçe doğrulup pencereden dışarı bakıyorum uzakta karşı kıyıda 

denizin üzerinde güneş ışıklarının etrafındaki gökkuşağı güzel bir günü müjdeler gibi duruyor. Bir süre nerede olduğum konusunda tereddüt 

yaşıyorum, bulunduğum yeri yoklayıp 

etrafa biraz daha dikkatlice bakınca 

evimde yatağımda olduğumu ve bütün 

bu olup bitenlerin bir rüya olduğunu 

kavrıyorum. Aşağıya kahvaltıya iniyo-

rum sıcak bir fincan çay doldurup 

günlük gazeteyi açıyorum.  Açtığım 

sayfanın tam ortasında 

“BOZDAĞ’DA TIRMANIġSIZ KIġ 

DAĞCILIK ġENLĠĞĠ. Ġzmir'in 

yasaklı dağı Ġzmir Dağcılık ve 

Doğa Sporları Ġhtisas Kulübü 

(ĠDAĠK) 17. KıĢ Dağcılık ġenliği'-

ni Bozdağ’da dağsız kutladı.” ya-

zısıyla karşılaşınca rüya diye düşün-

düklerimin gerçekleşmiş olmasının 

verdiği şaşkınlıkla küçük bir çığlık atı-

yorum. 

Not: Bu kurgusal öykü İzmir İl AFAD ta-

rafından Bozdağ ve bölgesinin kış dönemi 

çığ riski nedeniyle çeşitli faaliyetlere ya-

saklanması üzerine yazılmıştır.  
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 Mikrobulmaca 
DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

 KIZAMIK 

 LİNEZOLİD 

 FLUKONAZOL 

 SOFOSBUVİR 

 MEFLOKİN 

 CULEX 

 GEMELLA 

 AŞI 

 KRUP 

 GRİP 

 VZV 

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 !!  

 Gizli cümlemiz  Mev-

lana’nın ünlü  bir sözü… 

 

Geçen sayının gizli sözü: 

 

Bir bulutla kış olmaz,  

bir çiçekle yaz gelmez 
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 KLİMUD İş Başında 

 

 KLİMUD 2019 yılı STE-SMG etkinlikleri çerçevesinde 6 

Aralık 2019 tarihinde S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen “ Olgularla Mikro-

biyolojik Testlerin Yönetimi: Santral Sinir Siste-

mi Enfeksiyonları ” toplantısı 80' e yakın katılımcı ile ger-

çekleştirildi. 

 KLİMUD , Türk Nöroloji Derneği , Çocuk Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği ve Türk Mikrobiyoloji 

Cemiyeti işbirliği ile düzenlenen toplantıda, santral sinir 

sistemi enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısın-

da sendromik yaklaşımların tıbbi mikrobiyoloji uzmanları 

ve ilgili klinisyenler ile birlikte tartışılarak, olgu yönetimin-

de disiplinler arası etkileşim ve işbirliğinin öne-

mi vurgulanmış, santral sinir sistemi olguları üzerinden 

mikrobiyolojik tanı yaklaşımları, olanaklar ve testlerin değerlendirilmesi birlikte tartışıldı. 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümüne; işbirlikleri için Türk Nöroloji Derneği , Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 

ve Bağışıklama Derneği ile Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'ne; sunumlarıyla toplantımızı zenginleştiren konuşmacılara, oturum başkanları-

na ve toplantıya katılan üyelerimize teşekkür ederiz 
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Etkinlikler 

 

30th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases  

18 - 21 Nisan 2020, Paris, Fransa 

FEMS Conference on Microbiology 2020 

02-04 Temmuz 2020,Belgrad, Sırbistan 

ASM Microbe 2020 

18-22 Haziran 2020, Şikago, A.B.D. 

49.World Microbiology Congress 

15-16 Haziran 2020, Londra, Birleşik Krallık 

Uluslar Arası XXXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi  

11-15 Kasım 2020, Antalya 
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