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Sevgili okurlar 

 Pandemi hayatın olağan akışı haline geldiğinden beri elektronik iletişim hepimiz için yaşam-

sal hale geldi. Bültenimizin de bu akışın önemli bir parçası olduğunun farkında olarak hazırlı-

yoruz her sayımızı.  

 Bahar aylarından yaza geçeceğimiz şu günlerde koronavirüsler ve SARS ağırlıklı içerikle kar-

şınızdayız yine. Paleomikrobiyoloji dizimiz bu sayıda so-

na eriyor. 

 Bu sayımızda bir konuk yazar ağırlıyoruz. COVID-19 

nedeniyle hayatını kaybeden mikrobiyoloji uzmanı bir 

meslektaşımızın ardından kaleme aldığı yazısıyla “Harf 

Tamircisi”  Dr. Mehmet Uhri  konuk oldu sayfalarımıza. 

 SineMikrop’ta yaşamını konu alan film ile değindiği-

miz Egon Schile’nin resimlerini beğeneceğinizi umarız. 

 Ulusal bilincimizde ayrı bir yeri ve değeri olan 19 Ma-

yıs Gençlik ve Spor Bayramını bir gün meydanlarda da  

kutlayacağımız inancıyla  umutla ve coşkuyla kutluyoruz. 

Sevgiyle, sağlıkla kalın 

Yayın Kurulu 

 
E g o n  S c h i e l e  

 
V i e r  B ä u m e  
(Dört Ağaç)  
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 SARS 2003’ün Ardından 

DR. NİDA ÖZCAN 

 

 16 Kasım 2002.. Canlı hayvan pazarlarıyla ünlü Gunagdong’da (Güney Çin’de bir eya-

let) 45 yaşında bir adam pazarda ailesi için kendi elleriyle yiyecek hazırladıktan birkaç 

gün sonra  alışılmışın dışında solunum sıkıntısı ile hastaneye başvuruyor. Kasım ayı 

sonunda benzer belirtiler başka hastalarda da görülüyor. Çin haber ajanslarındaki 

grip salgını haberi dünyanın dikkatini çekmiyor. 

 Guangdong  salgın boyunca  1500den fazla olası vakanın ve 58 ölümün gerçekleştiği 

yer. Hastalık, Kasım 2002-Şubat 2003 arasında Guangdong ile sınırlı. Eyaletin sağlık 

otoritesi atipik pnömoni vakalarıyla ilgili rapor hazırlıyor ancak Çin yasalarına göre 

“çok gizli” sayılan bu bilgilerin kamuoyunda tartışılması veya salgın hakkında bilgile-

rin paylaşılması yasaların ihlali anlamına geldiği için rapor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

ile paylaşılmıyor.  

 Çin yönetiminin salgın hakkındaki haberleri bastırma çabalarına rağmen cep telefonu 

mesajları ve e-mail yoluyla salgın haberleri hızla yayılıyor. 

 19 Şubatta DSÖ, Hong Kong’da 9 yaşındaki bir çocuk ve ailesinde H5N1 –kuş gribi- 

saptandığını bildiriyor. Çocuk ve annesi iyileşirken kız kardeş ve baba hastalıktan ölü-

yor. Babada H5N1 saptanınca Guangdong’daki  salgının da H5N1 kaynaklı olabileceği 

düşünülüyor. 20 Şubatta Çin hükümeti , salgının Chlamydia pneumoniae kaynaklı ol-

duğunu ve Hong Kong’daki vakalarla ilişkili olmadığını bildiriyor. 

 

ÖNEMLİ YERLER 

Guangdong:  

Çin’in güneyinde bir eyalet. Guangzhou  ve Foshan bu 

eyalette iki komşu şehir 

Metropol Hotel:  

Hong Kong’da bir otel. Otelin 9. katının, salgının kıtalar 

arası yayılımında dönüm noktası olduğu düşünülüyor 

Ontario:  

Kanada’nın güneyinde bir eyalet. Asya kıtası dışında 375 

hasta ve 44 ölümle SARS’ın en fazla etkilediği bölge. To-

ronto, Ontario’da bir şehir. Bayan K. Hong Kong’dan bura-

ya dönüyor 

Vancouver:  

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki bir liman şehri. 

Bay C. buraya dönüyor 

Hanoi:  

Vietnam’da bir şehir. Metropol Hotel sonrası Johnny Chen 

buraya dönüyor 
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 SARS 2003’ün Ardından 

DR. NİDA ÖZCAN 

 

  Metropol Hotel, salgının dönüm noktası…  

 Guangdong’da bir hastanede atipik pnömonili hastaları tedavi eden 

nefroloji profesörü Dr. Liu Jianlun yeğeninin düğünü için Hong Kong’a gi-

diyor, 21 Şubat’da Metropol Hotel’in 9. Katında 911 numaralı odada ka-

lıyor. Kendini kötü hisseden profesör 22 şubatta atipik pnömoni ile Hong 

Kong’da hastaneye yatıyor ve 4 martta ölüyor. Metropol Otel’in 9 katın-

da kalan diğer sakinleri: 

  Johnny Chen, Hong Kong’dan Hanoi (Vietnam)’ye döndükten sonra 23 

şubatta hastalanıyor. Johnny Chen Hanoi’deki Fransız Hastanesi’nde 

yattığında kuş giribi olduğu düşünülerek Dr. Carlo Urbani’ye konsülte 

ediliyor. 10 martta yaklaşık 20 hastane personelinde aynı hastalık görü-

lüyor.  Chen’in  hastalığının hastane personelinde de görülmesiyle endi-

şelenen Dr. Urbani yeni hastalıkla ilgili endişelerini Vietnam hükümeti 

ve DSÖ ile paylaşıyor. 

  Bay AC, 902 numarada kalan Kanada’lı adam, solunum sıkıntısıyla Hong 

Kong’daki bir hastaneye başvuruyor. Hong Kong’daki hastanede ciddi 

solunum yolu hastalığı salgınının bildirilmesi DSÖ’nde alarm zillerini ça-

lıyor. DSÖ net olarak bildirmese de Vietnam, Hong Kong ve Çin’in Gu-

angdong eyaletindeki salgınların ilişkili olduğu konusunda endişeli.    

ÖNEMLİ KİŞİLER 

İlk hasta: Guangdong Foshan'da yaşayan 45 yaşında erkek. Seyahat öy-

küsü yok. Yemek için tavuk, yılan ve kedi eti  hazırladığı biliniyor. Enfeksi-

yon kaynağı kesin değil.  

İlk hasta kümesi: İlk hastanın 42 yaşındaki karısı, 22 yaşındaki yeğeni, 50 

yaşlarındaki teyze ve enişte. 

Çin dışında ilk şüpheli vaka: Hong Kong’daki 9 yaşındaki çocuk ve ailesi 

(baba, anne, kız kardeş) 

Dr. Liu Jianlun: Guangdong’daki bir hastanede nefroloji profesörü. Şubat 

2003’de atipik pnömonili hastaları tedavi eden doktor. 21 Şubatta Metro-

pol Hotel’de bir gece kalıyor. 

Johnny Chen: 21 Şubatta Metropol Hotel’de kalan Amerikalı işadamı.  

Bayan K.: Metropol Hotel 9. kat sakinlerinden. Toronto Ontario’da hasta-

lığı ailesine bulaştırıyor 

Bay T.: Bayan K’nın oğlu. Toronto Ontario’daki hastane salgınının index 

vakası 

Bay C: Metropol Hotel 9. Kat sakinlerinden, eşiyle birlikte Vancouver’a 

dönüyor 

 Dr Carlo Urbani: DSÖ’ne bağlı epidemiyolojist. Hanoi’de Johnny Chen’in 

hastalığının yeni bir sendrom olduğunu ilk tanımlayan doktor 



 11 

 

 SARS 2003’ün Ardından 

DR. NİDA ÖZCAN 

 

  Bayan K, Hong Kong’daki Metropol Hotel’in Kanada Ontario’lu 

sakini. 23 Şubatta evine dönen Bayan K’da 2 gün sonra yüksek 

ateş, myalji ve kuru öksürük başlıyor. Aile hekimi antibiyotik re-

çete ediyor, ancak durumu kötüleşiyor.  Kalp hastalığı ve diyabe-

ti olan Bayan K’nın kalp krizinden öldüğü düşünülüyor.  5 Martta 

ölmeden önce hastalığı ailesinden 5 kişiye daha bulaştırıyor.  

 Bayan K’nın oğlu Bay T., 7 Martta hastalandığında Ontario’daki 

hastanenin acil servisine götürülüyor. 

 Metropol Hotel 9. katın Kanada’lı sakinlerinden Bay C, 7 Martta 

eşiyle birlikte Vancouver’a döndüklerinde  kendini  kötü hissetti-

ği için önce aile doktoruna, ardından ambulansla  Vancouver’da-

ki hastanenin acil servisine  gidiyor. Aynı klinik tabloda iki farklı 

kişinin iki farklı hastanede karşılaştıkları uygulamalar, salgın ko-

nusunda hazırlıklı ve tetikte olmanın, haberleşme ağını iyi kul-

lanmanın, uygun enfeksiyon kontrol önlemleri alınmasının olası 

bir salgını nasıl durdurabildiğini gösteriyor (Tablo ). 

 DSÖ’nün uyarısı sonrasındaki birkaç gün içinde farklı ülkelerden 

(Kanada, Çin, Hong Kong, Endonezya, Singapur, ve Vietnam) 

yaklaşık 150 sebebi bilinmeyen pnömoni olgusu bildiriliyor.   
 Tablo  

Kanada’nın iki şehrinde SARS şüpheli hastalara hastanelerin yaklaşımları 
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 Mart ayı ortasında DSÖ kısaca SARS (Severe Acute Respiratory Syndro-

me: Şiddetli akut solunum yolu sendromu) olarak tanımladığı bu hasta-

lığın belirtileri hakkında hükümetleri, hava yollarını, yolcuları ve doktor-

ları bilgilendiriyor, SARS şüpheli hastaların bariyer enfeksiyon kontrol 

teknikleri ile izole edilmesini, klinik olarak tedavi edilmesini ve tüm şüp-

heli vakaların ulusal sağlık otoritelerine rapor edilmesini istiyor ancak 

seyahat kısıtlaması getirmiyor. Hastalığın damlacık veya aerosol yoluyla 

ve hasta kişinin vücut salgılarına temas ile bulaşacağı belirtiliyor. 

 Mart ayı ortasında DSÖ, SARS için Hastane Enfeksiyon Kontrol Kılavuzu 

ve  SARS Yönetimi dokümanlarını internet üzerinden ulaşılabilir kılı-

yor,DSÖ, SARS’a neden olan etkeni bulabilmek için 10 ülkede 11 labora-

tuvarla işbirliği yapıyor. 20 Martta DSÖ, telekonferans yoluyla As-

ya ,Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kklinisyenlerin SARS tanısı ve tedavisi 

hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için eşi görülmemiş bir küre-

sel ağ kuruyor. 

 Hong Kong’daki Johhny Chen, Kanada Toronto’daki Bayan K, Vancou-

ver’daki Bay C, Singapur’daki 3 vaka ; Tüm index vakalar epidemiyolo-

jistleri Guangdong’daki Dr. Liu’ya yönlendiriyor. DSÖ, 21 Marttaki açıkla-

masında Hong Kong, Vietnam ve diğer ülkelerde görülen salgınla Çin 

Guangdong’daki vakaların bağlantılı olduğunu ilan ediyor. 

 

Şekil  

Hastalığın Metropol Hotel’den diğer ülkelere yayılışı  
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  27 Martta DSÖ epidemiyoloğu Klaus Stöhr, SARS-CoV'yi 'Coronavirüs ailesinin insan veya hayvanlarda bilinen türlerin-

den farklı bir türü” olarak nitelendiriyor. 

 Mart ayı biterken Vietnam Hanoi’deki salgın kontrol altına alınıyor ancak SARS-CoV’un ulaştığı  Hong Kong, Kanada ve 

Singapur’da vaka sayısında artışlar devam ediyor.. Hong Kong yetkilileri, Amoy Gardens Sitesi’nde eşi görülmemiş  izo-

lasyon önlemleri alıyor. Sitede kalanların 329’u hastalanırken  42si SARStan ölüyor. 

 27 Martta DSÖ, SARS-CoV’un görüldüğü ülkelerden(Hong Kong, Singapur, Vietnam,ve Kanada) diğer ülkelere hava yo-

luyla gidenlerin taranmasını öneriyor.  

 Mart ayı sonunda Çin sağlık yetkilileri yeni vakaların tanısı ve bildirimi konusunda DSÖ ile işbirliği yapıyor. Guangdong 

dışından yeni vakalar bildiriliyor.  

 29 Martta Dr. Carlo Urbani – SARS’ı ilk tanımlayan ve DSÖ’nü bu konuda uyaran epidemiyolojist- SARS nedeniyle haya-

tını kaybediyor.  

 1 Nisanda DSÖ dünyanın 15 ülkesinde toplam 1804 vaka ve 62 ölüm bildirirken, 30 Nisanda  toplam 26 ülkeden 5663 

vaka sayısı hastalıktan ölümler ise 372ye ulaşıyor. 

 16 Nisan’da laboratuvarlarda yapılan hayvan deneyleriyle de koronavirüsün bu hastalığa neden olduğu kesinleşiyor an-

cak tanı testleri yeterince güvenilir olmadığından DSÖ hastalığın tanısının klinik ve epidemiyolojik bulgulara dayandırıl-

masını öneriyor.  

 SARS’ın uçak yolculuklarıyla dünyanın farklı ülkelerine taşınması DSÖ’nü SARS’ın olduğu bölgelere seyahat kısıtlaması 

getirmek zorunda bırakıyor. 

 

Dr.Carlo Urbani 
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  20 Nisan'da Komünist Parti, Sağlık Bakanını ve Pekin Belediye Başkanı'nı Çin'deki SARS salgınını örtbas etme rollerinden ötürü parti-

den ihraç ediyor. Aynı gün Pekin’den bildirilen doğrulanmış vaka sayısı 37den 346’ya çıkıyor. Nisan ayının sonlarına doğru Çin, sinema 

salonları, diskolar, internet barları, halk kütüphaneleri ve kiliseleri de kapatıp; binlerce insanı ve onlarca hastaneyi karantinaya alıyor. 

DSÖ, Nisan 2003'ün sonunda Çin'in 21 kentinde SARS vakalarının rapor edildiğini ve Çin'in 3460 olası SARS vakasının dünyanın geri 

kalanından daha fazla vakayı oluşturduğunu kaydediyor. 

 Çin'in, gelişmiş sürveyans çalışmaları, SARS vakalarıyla ilgilenen sağlık tesislerinde artan enfeksiyon kontrol önlemleri, okulların kapa-

tılması ve büyük ölçekli karantinalar oluşturulması gibi önlemlerle mayıs ayı ortalarında salgın Çin’de düşüşe geçiyor.  

 Wall Street Journal’ın Çin yorumu: “SARS’ı gizlediği kadar iyi mücadele ediyor”.  

  Tayvan’da mart ayında ilk vaka görülmesinden sonra nisanda vakalar artmaya başlıyor. Mayıs ayında Asya kıtasında salgının en hızlı 

yükselişe geçtiği ülke Tayvan oluyor. DSÖ’nün desteğiyle  Tayvan’daki SARS salgını, küresel SARS kampanyasının uyguladığı sürveyans 

ve müdahale yaklaşımlarıyla kontrol altına alınıyor.  

 Mayıs ayı sonunda Dünya Sağlık Asamblesi, DSÖ'nün SARS salgını konusunda liderliğini ve eylemlerini 

destekleyen iki kararı onaylıyor. Dünya Sağlık Asamblesi SARS'ı 'yirmi birinci yüzyılda ortaya çıkan ilk ciddi 

bulaşıcı hastalık' olarak tanımlıyor ve SARS'ın küresel sağlık güvenliği, insanların geçim kaynakları, sağlık 

sistemlerinin işleyişi, ekonomilerin istikrarı ve büyümesi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kabul ediyor. 

 Temmuz ayında vaka ve ölüm sayıları düşmeye devam ediyor, 4 Temmuz gün, 28 Marttan beri SARS’tan 

ölüm bildirilmeyen ilk gün oluyor.  
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ESKİ ÇAĞ MİKROORGANİZMALARI BİZE NE ANLATIYORLAR? 

ANTİK HASTALIKLARI ANLAMAK 
 

 İnsan ve hayvan örneklerinden patojenik mikroorganizmaların izolasyonu hedef mikroor-

ganizmaların patojenite, köken, filocoğrafya ve evrimleri hakkında bilgiler sağlayabilir, bu retro-

spektif hastalık tanısı da denilebilecek bir süreçtir. Eski çağın infeksiyon hastalıklarının epidemi-

yolojisi, özellikle insan topluluklarındaki beslenme durumu, populasyon yoğunluğu ve bu-

laştırıcılık açısından hijyenik şartlar hakkında bilgi sağlamaktadır.  

En iyi araştırılan patojenlerden bazıları binlerce yıl boyunca insanlığın başına dert olan has-

talıklardan tüberküloz ve lepra etkenleri olan Mycobacterium tuberculosis ve M. leprae’dır. 

Bu patojenlere ait olan DNA dünyanın çeşitli coğrafi bölgelerinde bulunan antik iskelet 

kalıntılarından saptanmıştır, fakat hastalıkla ilgili geçmişleri hala tartışmalıdır. Daha önce tartışıldığı gibi, mikobakteri DNA’sı yüksek 

guanin-sitozin içeriği ve hücre duvarlarındaki yüksek mikolik asit içeriği nedeniyle kısmen parçalanmaya dirençli gözükmektedir. 

 PALEOMİKROBİYOLOJİ 
DR. BİLGE DİKENELLİ 

ESKİ ÇAĞLARA AİT PATOJENLERİN TANISI VE EVRİMİ 
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 İnsanoğluna yüzyıllar boyunca 

sıkıntı veren bir hastalık da M. 

leprae’nın neden olduğu lepradır. 

Doğrusu şimdiki çoklu ilaç te-

davisinin başarısına rağmen WHO 

2013 istatistikleri bu hastalığın 

dünya çapında kayıt altına alınmış 

prevalansının 189.018 vaka 

olduğunu bildirmiştir. Patojen, 

görünüşe bakılırsa 14-16. Yüzyıllar 

arasında Avrupa’da geniş alana 

yayılmıştı; iskelet kalıntılarındaki 

artmış saptanma oranlarına bakılarak bu sonuca varılmıştır.  

Üç farklı laboratuvarda yürütülen bir özel çalışma M. lepraea 

DNA’sını Kudüs’teki “Tomb of the Shroud”daki 1. Yüzyıla ait TB 

pozitif iskelet kalıntılarından saptamayı başarmışlardır. 

 Yine de, günümüze kadar saptanan en 

eski lepra basili DNA’sının Hindistan’da 

bulunan günümüzden 4000 yıl öncesine ait 

iskelet kalıntılarından olduğu düşünülmekte-

dir. Filogenetik çalışmalar Amerikan M. 

leprae suşlarının Avrupa’dan köken aldıklarını 

öne sürmektedir, fakat epidemiyoloji, 

coğrafik köken ve lepra basilinin Eski Dünya 

boyunca dağılımı hala açıklığa kavuşturulma-

ya çalışılmaktadır. Araştırma ayrıca, diğer My-

cobacterium türlerine benzer olarak, M. 

leprae’nın başlangıçta serbest yaşayan bir or-

ganizma olduğunu ve genomunu insanlar ve yabanıl armadail-

lolar içindeki şimdiki zorunlu hücre içi patogenez durumuna in-

dirgediğinden şüphelenilen bir darboğaz olayından geçtiğini 

öne sürmektedir.  

 PALEOMİKROBİYOLOJİ 
DR. BİLGE DİKENELLİ 

ESKİ ÇAĞLARA AİT PATOJENLERİN TANISI VE EVRİMİ 
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M. tuberculosis ve M .leprae kadar iyi araştırılmamış olsa da, görünür iskelet lezyonları 

ya da “caries sicca” meydana getiren başka bir antik insan patojen örneği de veneryal 

sifiliz, yaws, pintave endemic sifiliz (bejel) gibi treponemal hastalıkların nedeni olan 

Treponema pallidum’dur. Modern sifiliz suşunun tarihi ve kökeni özellikle yıllar boyun-

ca çekişmeli tartışmaların kaynağı olmuştur ve hala paleomikrobiyoloji ve modern 

tıbbın en büyük gizemlerinden biri olarak kalmıştır. Kökenleri ile ilgili teoriler arasında 

treponematozun Amerika’da ortaya çıktığını ve Columbus’un dönüşü ile Avrupa’ya 

getirildiğini belirten “Columbian hipotezi” ve farklı T. pallidum suşlarının tüm dünyada-

ki çeşitli medeniyetler ile yanyana  evrimleştiğini ama hastalığın tanısının çoğunlukla yanlış konduğunu öne süren “pre-Columbian 

(Kolomb öncesi) hipotezi”yeralmaktadır. 

 Başlangıçta, pre-Columbian Avrupa döneminden ele geçirilen iskelet kalıntılarının neredeyse hiçbirinde “caries sic-

ca”görülmemiştir, oysaki Amerika kıtasındaki sifiliz pozitif oldukları farzedilen örnekler lezyonla doluydu. Bu, sifilizin Yeni Dünya’dan 

köken aldığı ve Avrupa’ya Amerikalılarla temastan sonra alındığına dair olan inanışı kamçılamıştır. Fakat osteoarkeolojik çalışmalar 

İsrail ve Avrupa’daki pre-Columbian kafataslarında, 18. Yüzyıl Avusturya’sında olduğu gibi, treponematoz benzeri lezyonlar sap-

tamışlardır, bunlar da pre-Columbian hipotezi desteklemektedir. 

  

 PALEOMİKROBİYOLOJİ 
DR. BİLGE DİKENELLİ 

ESKİ ÇAĞLARA AİT PATOJENLERİN TANISI VE EVRİMİ 
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 Bu hipotez, Christopher 

Columbus Yeni Dünya 

için yola çıkmadan uzun 

zaman , fakat muhteme-

len daha az virulan bir 

tabloydu ya da hastalığın 

yanlış tanısına bağlı 

olarak büyük ölçüde fark 

edilmemişti.  

Yaws, endemik sifiliz ve 

veneryal sifiliz sebebiyle ortaya çıkan lezyonlar benzer morfolo-

jilere sahiptir ve eğitimli bir göz tarafından bile karıştırılabilirler, 

bu sebeple osteoarkeolojik çalışmalar mikrobiyal paleogenetik 

ve immunolojik tahliller gibi moleküler analizleri içermelidir. 

İlginç şekilde, bazıları infeksiyondan yıllar sonra sifiliz etken-

inden aDNA’nın saptanmasının bu patojenin epidemiyolojisi 

nedeniyle olası olmadığını 

düşünmüşlerdir, fakat bunun 

doğru olup olmadığına karar vere-

bilmek için ileri araştırmalar ger-

eklidir.  

 Protozoa ve virus has-

talıklarının yanısıra Escherichia 

coli ve Y. pestis tarafından mey-

dana gelen septisemi gibi diğer 

eski çağ hastalıkları,bu patojen-

lerin ve teşvik ettikleri şartların yeni olaylar olmadıklarını ortaya 

koymuştur. Örneğin, eldeki veriler Y. pestis’e sayısız eski çağa ait 

salgını bağlamıştır, şu anda bu salgınların gerçekte Akdeniz, 

Avrupa ve Asya boyunca farklı zamanlarda yayılan değişik suşlar 

nedeniyle olduklarını bilmekteyiz. Y. pestis’in muhtemelen  -8. 

yüzyıllardaki Justinian pandemisine yol açtığı kanıtlanmıştır. 
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Dahası, Avrupa “Kara Ölüm” ajanının genomunun yeniden 

oluşturulması, modern Y. pestis suşlarının bu 14. Yüzyıl var-

yantından türediğini öne sürmüştür. Bu 

gözlemler aDNA’nın filogenetik analizlerinin olası 

evrimsel süreçlere (mutasyonlar, türleşme 

olayları, kökenler ve antibiyotik direncinin 

edinilmesi) nasıl ışık tuttuğunu göstermektedir 

ve hastalık göç patternlerini açığa kavuşturmaya 

yardımcı olmaktadır. Bu antik patojenlerin 

yayılımlarını ve konak-mikroorganizma ortak 

evrim süreçlerini araştırmak bu patojenlerin in-

sanlarla ve hayvanlarla etkileşim kurmak için 

kullandığı mekanizmaları anlayabilmek için 

önemlidir, aynı zamanda yeni tedavileri araştırmaya da yardımcı 

olmaktadır. Örneğin, hem çevresel hem de hayvan aDNA-

çalışmalarından elde edilen bilgi modern çağ akrabalarında 

bulunan virulans faktörleri ve diğer mobil elementlerin ka-

zanımının yanısıra antibiyotiklerin yaygın kullanımından önce 

genom evrimi ve bileşimini anlamamızı sağlar. Böyle genlerin 

antik örneklerde tanımlanmasına teşebbüs eden 

çok az sayıda çalışma vardır. Örneğin, antibiyotik 

direnci uzun zaman boyunca nispeten yeni mey-

dana çıkan yaygın antibiyotik kullanımına 

bağlanmıştır.   

Yine de, aDNA çalışmaları antibiyotik direncinin 

yeni olmadığını ve klinik ortamlarla sınırlı olma-

dığını göstermişlerdir. vanA gibi antibiyotik direnç 

genlerinin çevrede davranışlarını yöneten 

mekanizmaları ve vankomisin benzeri molekül-

lerin doğal kaynaklarının bakteriyi bu tür direnci kodlayan gen-

leri edinmeye teşvik eden mekanizmaları belirlemek için ileri 

çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu meseleye ilişkin veriler klinik 

mikrobiyoloji ve antibiyotik gelişiminin geleceği için tartışma 
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ANTİK MİKROBİYAL YAŞAM VE EVRİM 

Paleomikrobiyoloji çoğunlukla eski çağa ait insan patojenlerine odaklanmış olsa da, aDNA araştırmaları bu örnekler içerisinde korunmuş 

halde bulunan saprofit mikroplar ve tüm mikrobiyal topluluklara odaklanmaya başlamıştır. Örneğin, 30.000 yaşındaki Pithovirus ile 

yapılan aDNA ve morfolojik çalışmalar modern zaman Pandoravirusler ve ikozahedral DNA viruslarından bir hibrit dizilim özelliğinin 

yerini tam olarak göstermiştir. Fakat bu genetik olayların nasıl ve ne zaman gerçekleştiği hala bilinmemektedir. Paleomikrobiyoloji ayrıca 

günümüz bakteriyel suşlarının nasıl, çift membran hücresel bölümleşme, endositoz kabiliyeti (Gemmata obscuriglobus’da gözlendiği gi-

bi) ve mikrotubullerin varlığı gibi, ökaryotik özellikler kazandıklarını da belirleyebilmelidir. 

Çağdaş insan mikrobiyomu ile en son yapılan büyük ölçekli analizler de aDNA çalışmaları için faydalı olmuştur. Örneğin, günümüz in-

san mikrobiyomunun bileşimi bağırsak sakinlerinin kültürden etkilenebildiğini ve böylece coğrafik bölgeye göre değişebildiğini 

ortaya çıkarmıştır. Tartışmasız olarak kültürden etkilenmekte olan beslenmede bağırsak mikrobiyomunun bileşimi üzerinde büyük 

bir etkiye sahiptir. Bu bulgular paleodiyetlerin koprolitlerin mikrobiyal kompozisyonunu nasıl etkilediklerini anlamamız için temel 

sağlarlar, böylece belli bir bölgede birlikte yaşamış olan farklı grupların bile kültürel farklılıklarını ortaya çıkarırlar. Eski çağa ait kül-

türlerin ayrımı çoğunlukla arkeolojik eserlere dayanırken, koprolitlerin mikrobiyal bileşenleri arkeolojik verileri desteklemiştir, dola-

yısıyla da antik kültürlerin mirasını araştırmak için paleomikrobiyolojinin kullanılmasının yolunu açmıştır. Doğrusu paleomikrobiyolo-

jik çalışmaların geleceği muhtemelen bir örneğin geçmişini daha iyi anlayabilmek için arkeoloji, antropoloji, paleocoğrafya, paleobo-

tanik, ve paleozooloji verilerini birleştiren daha disiplinler arası bir yaklaşımı içerecektir. 
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MODERN ADLİ BİLİM ARAŞTIRMALARINDA PALEOMİKROBİYOLOJİ 

 Çağdaş örneklerde cesedin yumuşak dokusundaki değişiklikler, böcek zinciri ve yakındaki toprağın bileşiminde meydana gelen 

değişiklikler (örn. pH ve oksijen seviyeleri) sıklıkla bir araştırmadaki postmortem zamanı (PMI) belirlemede kullanılan “değiş tokuş 

oranı”metotlarıdır. Ayrıca, kadavra ve toprakla ilişkili bakterinin PMI belirteci olarak potansiyel kullanımı da araştırılmaktadır. Ben-

zer olarak paleoforensik bilimler PMI belirteçleri olarak anahtar mikrobiyal yapılara dayanabilir. Bu konuda en iyi çalışılmış 

olasılıklar arasında, “orphan biyomarkerlar” olarak da bilinen, hopanoidler yer almaktadır, yüksek oranda korunmuşlukları ve 

mikrobiyal toplulukların pek çok yerinde var olabilmelerine bağlı olarak moleküler fosiller olarak tanımlanmışlardır. Hopanoidlerin 

farklı bakteri cinsleri içerisindeki dağılım ve üretimlerini tamamen anlamak için ileri araştırmalara gerek olsa da, bu moleküller, 

yapısal farklılıkları örnek içinde belirli bakteriyel grupların varlığının göstergesi olabileceği için paleoforensik bilimler için faydalı 

olacaklardır. 

Doğrusu bu biyobelirteçlerin konsantrasyonlarındaki değişiklikler bir örneğin PMI’ni ve onunla ilişkili mikrobiyal topluluğun 

profilinin zaman içerisinde nasıl değiştiğini anlamamıza yardımcı olabilir. Belirli mikroorganizmaların DNA parçalanmasına daha 

fazla direnç gösterdiği gözönüne alındığında, bu mikroorganizmaların DNA parçaları paloeforensik çalışmalarda moleküler fosiller 

olarak fayda gösterebilirler. DNA parçalanma davranışı halihazırda araştırılmaktadır ve in vitro deneyler çoktan mikobakteriyel 

DNA’nınısıyla parçalanmaya ökaryot DNA’dan çok daha dirençli olduğunu göstermişlerdir. Bu nedenle, bakterideki DNA par-

çalanma modellerini anlamak, PMI belirteçleri olarak potansiyel anahtar genleri ya da genetik fragmanları belirlemede yardımcı 

olabilir. 
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SON SÖZLER 

 Paleomikrobiyoloji mikrobiyal direnç ve evrimin önemli taraflarını ortaya çıkarmaktadır. Bu alan çoğunlukla insan ve bitki patojenlerini 

araştırmakla ilişkili olmuştur, antik hastalıkların evrimini ve bugün bizi nasıl etkilediklerini araştırmak için imkan sağlamıştır, yine de alan 

henüz patojenik mikroorganizmalara sınırlı değildir. Permafrost, kaya tuzu, kemikler, diş kökleri, kehribar, fekal kütleler ve koprolitler gibi 

değişik antik ekosistemlerin normal mikrobiyotası, mikrop-çevre ve mikrop-konak etkileşimlerini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Mik-

roskopi, kültür, PCR ve dizileme gibi yöntemler eski çağa ait mikroorganizmalarla ilgili sadece yüzeysel bir fikir sağlamıştır, ama “high-

throughput” dizileme tekniklerinin uygulanması moleküler paleomikrobiyolojinin önceden sanıldığından daha fazla bilgi sağlama potan-

siyeli olduğunu göstermiştir. 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji 

 

 Bir düzine hastalıkla ilgili yüzlerce yıldır edindiğimiz deneyim 

her ne kadar hastalıkları asla yeryüzünden yok edemeyeceksek 

de, “gelecekteki salgınlarla” baş edebileceğimiz konusunda inan-

dırıcı kanıtlar sağlamaktadır. (…)  

 Kimilerine göre hastalıkların etkili biçimde kontrolü için uy-

gun bir aşı veya “sihirli mermiye” gereksinimimiz var. Bu doğru 

olabilir, öte yandan bizi hayal kırıklığına uğratmış olsa da, daha 

başka şeyler gerektiğini de anladık. Kolay uygulanabilen, ağız yo-

luyla alınan aşıdan aldığı güçle 1982’de halk sağlığı yetkilileri, 

büyük bir azimle çocuk felcini 2000 yılına kadar dünyadan ta-

mamen silmeyi akıllarına koydu. O günden bu yana, 2 milyar çocuk aşılandı, 5 

milyon çocuk felç olmaktan kurtuldu ve hastalığın insidansı yüzde 99 düşüş 

gösterdi, ne var ki hastalığın eradikasyonundan hala çok uzağız. Tüm dünyada 

çocuk felcinin sabit kalan insidansı, bizi etkili bir aşının mevcudiyetinin tek başı-

na yeterli olmadığına inandırmıştır. Bazı ülkelerde en önemli engel mali yeter-

sizliktir. Fakat daha büyük zarar veren bir kısıt bulunmaktadır: Kendimiz. Ya da 

çizgi roman karakteri Pogo’nun dediği gibi: “Düşmanı bulduk: Biziz!”  

  
 Kaliforniya Üniversitesi (Riverside, 
A.B.D.) emekli öğretim üyesi olan Profe-
sör  Irwin W. Sherman malarya konusun-
daki çalışmalarıyla tanınan bir bilim insa-
nı.  

 Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık 
isimli kitabı ASM (American Society of 
Microbiology) yayını olarak 2007 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlan-
mış. Türkçe basımı ise 2016 mikrobiyoloji 
camiasından tanıdık isimler: Prof.Dr. Emel 
Tümbay ve Prof.Dr. Mine Anğ Küçüker.  

 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ara-
sında yer alan bu yapıtta Sherman  insanlık 
tarihinin verem, çiçek, kolera, frengi, sıtma, ve-
ba gibi kadim enfeksiyon hastalıklarını toplum-
sal ve politik sonuçlarıyla birlikte ele alıyor. Ki-
tapta hemofili ve porfiri gibi mikroorganizma 
ilişkisi olmayan hastalıklar ya da AIDS gibi yeni 
enfeksiyonlar da yer alıyor. 

 Salgınlarla mücadele konusuna da değinen 
bu kitap pandemi günlerinde iyi bir okuma se-
çeneği olarak değerlendirilebilir. 

 Keyifli okumalar. 

DR. YÜCE AYHAN 



 24 

 

Susmuşlara karıştı. 

Telefonda son sözü “anlamışsın” olmuştu. 

Mikrobiyoloji uzmanı olarak salgınla mücadelede ön saflarda görev alıp hastalığa yakalanan ve ne yazık ki kaybettiğimiz çok 

değerli bir hekimdi. 

Emekli olup kenara çekileceği yaşlarda olmasına karşın ailesi ve çocukları için çalışmayı sürdürüyordu. 

Hastaları için çırpınırken rahatsızlanmıştı. 

Hastaneye yatırıldığında meslektaşları onu iyileştirmeye çabalarken bile boş durmayıp hastalığının seyri hakkında gün gün not 

ettiği bilgileri meslektaşları ile paylaşacak kadar sorumluluk sahibiydi. 

Tanısaydınız severdiniz. 

Bilime, bilgiye olan açlığı,  hayat deneyimi ve biliyor olmanın verdiği özgüven ile doğruları söylemekten kaçınmaması nedeniy-

le “bazılarınca” ukala olarak görülse de bir derviş sabrı ve olgunluğu ile çoğu kez suskun kalır, gereksiz tartışmalardan uzak du-

rurdu. 

Çok çalışkandı. Mesleğin gerektirdiği adanmışlık ve diğerkâmlığın bilincinde olarak onu hep işinin başında görürdük. 

Hastaneye yatırıldığı gün kısa bir telefon görüşmesi yapmış halini hatırını sormuştum. Öksürük, ateş, nefes darlığı çekmesine 

karşın hastanede yarım kalan işleri ve hastaları için kaygılanıyordu. 

İkimiz de son konuşma olabileceğinin farkında olmadan şakalaşmış birbirimize sağlık dilemiştik. 

O kısacık görüşmede hayatın gerçeği konusunda nasıl da haklı çıktığını söyleyince her zamanki derviş tavrıyla ne demek istedi-

ğimi sormuştu.  “Hamuşan” diyerek hatırlatmış, ölümün kol gezdiği salgın sürecinde hayata dair bize sunulan ne varsa hepsi-

nin anlamını yitirip salt gerçekle yüz yüze gelindiğinde toplumun suskunluğa gömüldüğünden söz etmiştim. 

Cevap vermeden önce öksürük atağının dinmesini bekledim. Derin bir nefes alıp “anlamışsın” diyebildi. 

 HARF TAMİRCİSİ 
DR. MEHMET UHRİ 

Tıbbi patoloji uzmanı bir 

hekim olan Dr. Mehmet 

Uhri kendisini harf tamir-

cisi olarak tanımladığı in-

ternet sitesinde gerçek 

mutluluğun insana giden 

yolunu bulmak ve o kapıyı 

açık tutmak için harfleri 

ve sözcükleri kullanıyorum  

diye anlatıyor yazı uğraşı-

nı. Hayat Semaverin De-

minde, Saklı Hayatlar,  He-

ves Kuşu,  Hayata Misafir 

adlı  öykü kitapları bulu-

nan Mehmet Uhri geçtiği-

miz ay içerisinde COVID 

nedeniyle yaşamını kaybe-

den meslektaşımız Mikro-

biyoloji Uzmanı Dr Meh-

met Ulusoy anısına kale-

me aldığı  yazısıyla konuk 

ettik harf tamircisini bül-

tenimizin sayfalarında. 
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Bu son konuşmamız oldu. 

Ondan çok şey öğrendim. 

Mesleki bir toplantı çıkışı Beyoğlu İstiklal 

caddesinin canlılığını işaret edip “Şehrin 

gerçeği burada sanırım. Bir kalp gibi, her-

kes uğruyor ama kimse tutunamıyor” şek-

linde benzetmede bulunmuştum. 

O ise her zamanki derviş tavrıyla bıyık al-

tından gülümseyerek; görüntüye aldan-

mamak gerektiğini binlerce yıllık yaşan-

mışlık barındıran caddede herkesin sade-

ce bir gölgeden ibaret olduğu şeklinde ya-

nıt vermişti. Şaşkınlığımı görünce “Sen de 

herkes gibi gördüğüne işittiğine güvenip 

hayatı ve kendini önemsiyor gerçeği algı-

lamakta zorlanıyorsun.” diye cevap ver-

mişti. 

“Yani tüm bu hareketlilik, ışıltı, ihtişam gerçek değil mi” diye üsteledim. 

“Gerçeği mi merak ediyorsun? O zaman gel benimle” diyerek birlikte tüne-

le doğru ilerledik. Akşam yaklaşıyordu. Galata Mevlevihane’sine yöneldik. 

Gişe kapanmıştı. Kendini tanıtıp kapıdaki görevliye beni işaret ederek bir 

şeyler söyledi. Giriş iznini koparıp bahçeye girince 

avluda bir kapının önünde durduk. 

 Ne söyledin görevliye? 

- Seni işaret edip ilerlemiş hastalığı nedeniyle günleri 

sayılı bir hastamın ricasını kırmaması gerektiğini söy-

leyince ikna oldu. 

- E yuh artık. Ben senin kadar inançlı biri değilim. Ne 

işimiz var burada? 

- Boş ver bunları, sen şuraya bir bak hele. 

Avlunun sol tarafında tarihi mezarlığın kapısını işaret 

ediyordu. Kapının üzerinde “HAMUŞAN Sessizler 

(susmuşlar) yeri” yazıyordu. 

- Az önce gerçeği sormuştun. Gerçek bu işte. Sus ve 

sessizliğin anlattıklarını dinle. 

- Nasıl yani? Ölümün gerçekliğine itiraz etmedim ki. 

- Yine anlamadın. Mevleviler ölümü bir yolculuktan 

çok susmuşlara karışmak olarak görürler. Burada yatanlar da senin benim 

gibi hayatı merak etti, gerçeği aradı ve geçip gittiler. Ne kadar konuşursan 

konuş burada yatan hayatlardan kalan gölgeleri sözcüklere sığdıramazsın. 

Hatta konuşarak gerçeği çarpıtıyor bile olabilirsin. Gerçeği arıyorsan sus-

man gerekiyor. Sus ve sadece dinle. 

 HARF TAMİRCİSİ 
DR. MEHMET UHRİ 
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Susmuşlar kapısından içeri girip eski Türkçe yazılı 

silindirik mezar taşlarının arasında ilerledik. Arka-

daşım mezarlardan birinin üstünde uyumakta 

olan tekir kediyi okşadı. Kedi gerinerek ayağa 

kalktı sonra diğer tarafa devrilip arkasını döndü 

ve uyumayı sürdürdü. Biraz daha ilerleyip mezar-

ların arasında durduk. 

- Hayat bizi o kadar oyalıyor ve o kadar dolu ki 

hepsini gerçek zannediyoruz. Hâlbuki çoğu haya-

ta dair kurgudan başka bir şey değil. Trafiğinden 

geçim sıkıntısına, onun bunun ne dediğinden, 

vermek zorunda olduğun hesaba, cep telefonuna 

gelen bilgiden gerekli olup olmadığını bile sorgu-

lamadığın pek çok gereksinime kadar her şeyi ha-

yatın gerçeği zannediyoruz. 

- İyi de nedir gerçek? 

- Buradan bakınca daha iyi anlaşılır diye umuyorum. Bazen bir hastamı 

kaybettiğim zamanlarda yaşadığım o bezginlik ve yenilmişlik hissini atmak 

için buraya gelir ve susmuşları dinlerim. Onların sessiz dilini işitmeye çalışı-

rım. Konuşarak anlatılır olmadığını düşünüyorum. 

- Neden geldik öyleyse bu mezarlığa? Konuşarak anlatamazsan nasıl anla-

tacaksın? Görevli gelmeden gidelim. İçim daraldı burada. 

- Hah işte anlatmaya çalıştığım gerçek, böyle bir şey. İçin-
de hissettiğin o karanlık sözcüklere sığmaz. Konuştukların 
bir zaman önce yaşanmışları yeniden kurgulama ve aktar-
ma çabasından öteye gitmez. İşine geldiği, o günkü aklın 
yettiğince değiştirir dönüştürür yeniden hatırlar ve dile 
dökersin. Söylediklerin ise gerçeğin çarpık bir gölgesinden 
ibaret kalır. 

- Az önce sözünü ettiğin yaşanmışlıkların gölgesi gibi 

mi? 

Hayatlarımız ışığı ayrıştıran prizmaya benziyor. Öte yana 

düşen ışık tayfına ve renklere bakıp ışığın kendi gerçeği-

ni hayal etmeye çabalarsın. Gerçek olan ise ışıktır. Anlat-

maya çabaladığında tayftaki renkleri tek tek tarif etmen 

ışığı anlatmaya yetmez. Hep bir şeyler eksik kalır. 

- Yani? 

- Yani hayata dair bize sunulan anlatacak, konuşacak, ya-

şanacak o kadar çok şey var ki ardındaki gerçeğin ne ol-

duğunu göremiyoruz. Herkes, her şey birden suskunluğa gömülse salt ger-

çek görünür olacak ama olmuyor, istenmiyor. Suskunluktaki gerçeği bir tek 

ölüm ile yüzleşince fark ediyor, susup başımızı öne eğiyor sonra hızla algı-

nın gölgesinde yaşamaya geri dönüyoruz. 

- İyi de ne yapmalı? 

 HARF TAMİRCİSİ 
DR. MEHMET UHRİ 
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- Gerçeği arıyorsan sözcüklerin yetersizliğini 

görüp sunulanların ardına bakabilmeye çaba-

lamak gerektiğini düşünüyorum. O nedenle 

kendimi biraz geri çekip susmuşların gölgesi-

ne sığınmak bana iyi geliyor. 

Mevlevihane binasından yükselen ney sesini 

işaret edip “Müzik kulağa hoş geliyor olsa da 

aradaki Es’leri de işitmeye, anlamaya çalış-

mak gibi bir şey.” Dedi. 

Güvenlik görevlisi yanımıza yaklaştı. Acıyan 

gözlerle bana bakıp çıkmamız gerektiğini işa-

ret etti. 

Çıkmadan “suskunluğu anladım da burada 

kendinle konuştuğun olmaz mı?” diye sordu-

ğumda “Olur elbet ama ne önemi var? Ko-

nuşmadan da insan kendine kızabilir veya dertleşebilir. İnsanlar, kendini 

önemsemeyi bırakıp bir şeylerin gölgesi olduğu gerçeğine yaklaşabilse 

inan dünya çok daha güzel olacak.” Demişti. 

Hastaneye yattığı gün yaptığımız telefon görüşmesinde o gün Mevleviha-

ne’de anlattıklarını hatırlattığımda zorlukla nefes alarak sadece 

“anlamışsın” diyebilmişti. 

 

Bu, son konuşmamız oldu. 

Neredeyse tüm dünyanın eve kapanıp ölümcül sus-

kunluğa gömüldüğü, bizlere sunulan cafcaflı algı per-

desinin yıkılıp salt gerçeğin tokat gibi yüzümüze vur-

duğu salgın hastalık sırasında yitirdiğimiz bilge hekim 

dostum susmuşlara karıştı. 

Hastalandığında bile kendinden çok geride bıraktığı 

hastaları ve yakınları için kaygılanıp hayata tutunma-

ya çabalasa da günü geldiğinde bir derviş uysallığı ile 

boyun eğip bize gölgesini bırakıp “susmuşlar” arasın-

da yerini aldı. 

Ardından kaleme aldıklarıma içerleyip suskun kalma-

mı isteyeceğini biliyor olsam da satır aralarından biz-

lere geride bıraktığı gölgesini işaret etmek istedim. 

Tanısaydınız severdiniz. 

Telefonda son sözü “anlamışsın” olmuştu. 

 

Not: COVİD 19 Enfeksiyonu nedeniyle 6 Nisan 2020 günü yitirdiğimiz Bakır-

köy Devlet Hastanesi E. Mikrobiyoloji uzmanı Mehmet Ulusoy’un şahsında 

salgında kaybedilen tüm sağlık çalışanlarının anısı içindir.  

http://www.harftamircisi.com/  

 HARF TAMİRCİSİ 
DR. MEHMET UHRİ 

http://www.harftamircisi.com/
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 Fotoğrafhane DR.CENK MİRZA 

 

 Eve kapandığımız bu günlerde, tamamen özgürce gezip dolaştığımız eski günleri hatırla-

mak hüzün veriyor olabilir. Bununla birlikte, o günlerde çekmiş olduğumuz bazı fotoğraflara 

bakmak, özlem duymanın yanında motive edici de olabiliyor. Bu sayımızda, Akdeniz kıyıla-

rında çekmiş olduğum fotoğraflara yer vermek istedim. Akdeniz kıyılarında yüzerken en sık 

karşılaştığım balık türleri arasında 'ispari' ve 'gün balığı' vardı. 

 Halk arasında ispari veya isparoz olarak adlandırılan balığın bilimsel ismi 'Diplodus annu-

laris'tir. Vücudu gümüşi-beyaz renklidir. Vücudu yanlardan basık ve kuyruk sapında siyah bir 

lekesi olan bu balık, ülkemiz denizlerinin sahil bölgelerinde yaşamaktadır. Ayrıca Kanarya 

Adaları, Portekiz'in kuzey sahilleri, Akdeniz boyunca ve Azak Denizi'nde de görülür. 

  

  

 Halk arasında 'gün balığı' olarak bilinen balık ise bence ispariden daha eğlenceli bir balıktır. Bi-

limsel ismi 'Thalassamo pavo' olan gün balığı, canlı renkleriyle tropikal denizlerde yaşayan balıkla-

rı andırır. Birkaç istisna yer hariç, tüm Akdeniz kıyı şeritleri boyunca görülebilir.  Boyu 25cm'yi geç-

mez. Gündüz aktiftir. Hava kararınca, sadece ağız ve gözleri görünecek şekilde kendini kuma gö-

merek ortadan kaybolur. Muhtemelen bu yüzden 'gün balığı' olarak adlandırılmıştır. 

 Antalya/Kemer'de 2017 senesinde çekmiş olduğum fotoğraflarda bu balıkları görebilirsiniz. 

Ayrıca fotoğrafların birisinde ufak bir kaya balığı da kadraja girmiş. Bakalım bulabilecek misiniz? :)) 

Eski günlerimize kısmen de olsa, yeniden dönebilmek dileğiyle... 
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 Fotoğrafhane 
DR. CENK MİRZA 
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 Fotoğrafhane 
DR. CENK MİRZA 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 1890’da Avusturya’da Tulin’de doğmuş olan Egon Schiele, 20. yüzyılın başlarında, 

Viyana'nın en kışkırtıcı ve alternatif dışa vurumcu ressamlarından biridir. Resimlerin-

de cinsellik, yaşam ve ölüm içgüdüsünü işleyen Schiele, 28 yaşında ölmesine rağmen 

genelde sulu boya ve kurşun kalemle yaptığı 3000'den fazla çizim ve 300'e yakın tablo 

üretir.  

 İki kadın, kız kardeşi ve ilk ilham perisi Gerti ve 17 yaşındaki Wally, üzerinde kalıcı 

bir etkiye sahip olur. Schiele 1911 yılında kendisine 

modellik yapmaya başlayan,  öncesinde Gustav 

Klimt'e modellik yaptığı ve metresi olabileceği iddia 

edilen, Wally (Valerie Neuzil) ile tanışır. Aynı yılın 

Ağustos ayında Wally ile Avusturya'nın güneyine, 

taşraya taşınır. Çevre halkı, o sırada henüz reşit ol-

mayan Wally ile Schiele'nin ahlaksız bir hayat yaşa-

dıklarını düşünür ve onları sevmez. 1912'de evden kaçan 13 yaşındaki bir kızın babası 

Schiele'yi çocuk kaçırmakla suçlar ve tutuklatır. O sırada atölyesinden bir kız çocuğun 

nü eskizi ortaya çıktığı için hem cezalandırılır hem de hakkında pedofili iddiaları ortaya 

atılır. Schiele daha sonra, kendisine sosyal avantajlar sağlayacak olan Edith ile evlenir. 

Wally ile ayrılığı, bu filme de adını veren ünlü “Ölüm ve Bakire” tablosuna yansır.  

EGON SCHIELE - ÖLÜM VE BAKİRE 

 Yönetmen:  

Dieter Berner 

Oyuncular:  

Noah Saaavedra, Maresi Riegner, 

Valerie Pachner, Marie Jung 

 

 *2016 yılı yapımı /Süre 110 dakika+ 

 
Egon Schiele ve  

Valerie Neuzil “Wally” 
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 İlk yaptığında resme “Erkek ve Kadın” ismini veren Schiele, 1917 yılında Wally’in ölümünü öğrendi-

ğinde resmin adını “Ölüm ve Bakire” olarak değiştirir. Egon Schiele'nin yaşamında enfeksiyon hastalıkla-

rının ayrı bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Kendisi ve sevdikleri bu hastalıklardan yaşamanı 

yitirir. Wally, Schiele’den ayrıldıktan sonra hemşire olarak çalışmaya başlar 1917 yılında 23 yaşında Dal-

maçya'da kızıldan ölür. 28 Ekim 1918 yılında 6 aylık hamile eşi Edith İspanyol gribinden ölür, üç gün son-

ra da Egon Schiele aynı hastalıktan ölür.  Babası Tulin istasyon şefi Adolph Schiele 1905 yılında ise fren-

giden kaynaklanan felçten hayatını kaybeder. 

 Sanatçının hayatı, 2016 tarihli Egon Schiele: Ölüm ve Bakire adlı bu film ile beyazperdeye aktarılır. 

 Narsist bir karaktere sahip olduğu 

söylenen Egon Schiele’nin eserlerinde 

kendi otoportrelerini sıklıkla görmek 

mümkün. Annesine yazdığı bir mektupta: 

“Dünyanın bütün güzel ve soylu özellikleri sanki benim üzerimde toplanmış. Çürümesinden 

sonra dahi sonsuz bir canlılık bırakacak bir meyveyim. Beni doğurmuş olman senin için bü-

yük bir övünç kaynağı olmalı… “ der. 

 Sine Mikrop 
DR. METİN KORKMAZ 

EGON SCHIELE - ÖLÜM VE BAKİRE 

Otoportre 

 Ölüm ve Bakire 

 İspanyol Gribi Günleri (Fotoğraf: www.bbc.com) 

Bu pandemi döneminde, 1. Dünya Savaşı yıllarındaki grip 

salgınında eşiyle birlikte hayatını kaybeden ressam Schie-

le'nin filmini öneren Dr. Şakir Güler'e teşekkür ederim. 
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 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

 MERS-CoV 

 İMMÜNOLOJİ 

 ANTİKOR 

 FFP2 

 GSBL 

 APSE   

 ŞARBON 

 KÜLTÜR 

 IgM   

 EHEC 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yu-

karı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabi-

lirler!! 

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: 

 

Tabiat bir aynadır, hem 
de aynaların en parlağı 

(Dostoyevski) 
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 KLİMUD İş Başında 

 

 

 COVID pandemi günlerinde elektronik iletişim olanaklarını olabildiğince etkin kullanmaya çabalıyoruz. Yönetim kurulu toplantıları-

mızı ZOOM ile gerçekleştirirken bilimsel ve sosyal etkinliklerimizi   internetten canlı olarak yayınlanmaya devam ediyoruz.  

Sosyal etkinliklerimizde yer alan, canlı yayınlarımıza katkı veren ve katılan meslektaşlarımıza 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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