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 Sevgili okurlar 

  Yaz aylarında gerek sıcak gerekse tatil algısı pek çoğumuzun iş motivasyonunu dü-

şürüyor olmalı. Bu durumun bültenimizin okunurluğunu da etkileyeceği düşüncesiyle 

bu sayımızın Dergi Saati ‘nde virüsler ile ilgili bilgilerinizi  sarsacak, merak uyandıra-

cak bir bir konu seçtik. “Dev Virüsler”  hakkında yazılmış güncel makalelere ilişkin 

derlemeyi zevkle okuyacağınıza inanıyoruz.   

  Ayın Dosyası’nda bir salgının toplumsal anatomisini irdeleyeceğiz. Gezi Günlükleri 

‘nde  ise yaz mevsiminin ruhuna uygun bir güzergahta,  Karayiplerde gezineceğiz. Ede-

biyat ve Mikrobiyoloji seçimimizin tatil günlerinde kolayca okunabileceğini de belirte-

lim.  

 SineMikrop, Fotoğrafhane,  Mikrobulmaca  ile başlıklı sayfalarımız arkadaşlarımız 

Metin Korkmaz, Mehmet Ali Öktem ve Cenk Mirza’nın katkılarıyla devam ediyor. 

   Güz günlerine yaklaşırken hepinizin dinlenmiş ve kişisel enerjilerinizin artmış 

olduğunu umarız..  

  Yayın Kurulu  

 e - B Ü LT E N  
                 A ğ u s t o s  2 0 1 9  
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 Dergi Saati   

Ankara Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Bölümünde iki yıldır görev 

yapan asistan Dr. Sultan Gül-

bahçe Orhan yeni bir mikro-

organizma cinsi olan Mimivi-

rüsler hakkında yayınlanmış 

makaleleri gözden geçirdi. 

Arkadaşımızın hazırladığı 

derlemenin sizleri de dev vi-

rüsler konusunun  derinlikle-

rine çekeceğinden eminiz. 

DR. SULTAN GÜLBAHÇE ORHAN  

 Parazitizmin doğası gereği, virüsler ve non-viral zorunlu hücre içi parazitler, enerji 
üretim mekanizmalarından yoksundurlar. Fakat en basit non-viral zorunlu hücre içi 
parazitleri bile tRNA sentezi, translasyon aparatları ve ribozomal proteinler açısından 
zengin bir repertuara sahip iken; virüsler ise enfekte ettikleri konağa bağımlıdırlar. Ya-
ni translasyon, virüs dışı organizmaları virüslerden ayıran temel faktördür. 

 2003 yılında bir su deposundan alınan örnekte ilk dev virüs olan Acanthamoeba 
polyphaga mimivirus (APMV) ‘ün keşfi ile tüm bu genellemeler adeta altüst olmuştur.  
Amiplerin paraziti olan bu devler, ışık mikroskobu ile dahi görülebilen viral partiküller 
olması sebebiyle, on yıla yakın bir süre Gram pozitif kok sanılmıştır. 2003 yılında Elekt-
ron mikroskobu ile incelendiklerinde, çoğu bakteriden daha büyük olan, hatta  bazı 

ökaryotlarla da yarışır düzeydeki,0,4 µm’lik boyutu ve ikozahedral kapsidi ile, bu mikroorganizmanın dev bir virüs olduğu farkedil-
miştir. Bu taklitçi özelliği sebebiyle de, taklitçi virüs –Mimicking the Microbes-  manasında Mimivirus adı verilmiştir. 

Virüsler denilince aklınıza gelen tüm genellemeleri size unutturacak, 

evrim konusunda bildiklerinizi tekrar gözden geçirmenize sebep olacak 

DEVrim yaratan mikroorganizmalarla tanışalım: 

Karşınızda  

DEV VİRÜSLER! 
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 Dergi Saati   

 Mimivirüsün keşfini takiben, 2009’da Marseillevirus, 2013’te Pan-

doravirus ve 2018’de de Tupanvirus’un katılımı ile dev virüsler Megavira-

les çatısı altında sınıflandırılmaya başlanmıştır. Çift iplikli DNA’ya sahip bu 

virüslerin bazıları, uzun bir kuyruk yapısına sahiptir ve bu kuyruk bölgesin-

de, birazdan bahsedeceğimiz karmaşık genetik alışverişlere kolaylık sağla-

yan bir geçit bulunmaktadır. 

Viral partikülün 0.2 µm’den büyük olamayacağı genellemesi sebebi 

ile, tüm viral araştırmalarda analiz dışında kalmışlar ve bugüne kadar göz-

den kaçmışlardır. Keşifleri sonrası ulaşılan her bulgu, devasa boyutlarının 

şaşırtıcılığını gölgede bırakır düzeyde olmuştur. 

 

Çoğu iyi bildiğimiz virüsler, başka organizmaların hücresel mekaniz-

malarını ele geçirip çoğalmalarını desteklemelerini sağlayan cüzi miktarda 

gen taşırken (Örneğin; HIV için 9 adet gen), Tupanvirus’un 1.44Mbp’lik ge-

nomunda 1435 gen kodlanmaktadır. Bu sayı çoğu bakteri ve arkeadan faz-

la, bazı ökaryotlar ile de yarışır düzeydedir. 

 Bu dev genomun, kendinden beklenildiği üzere, oldukça karmaşık 

bir yapısı mevcuttur. Bildiğimiz virüslerin aksine, dev virüsler tRNA sentez-

leyebilmekte, peptid sentezi için gerekli faktörleri kodlayabilmekte; 

translasyon, transkripsiyon, hatta ve hatta DNA onarımı yapabilmekte-

dir! Bilin bakalım bu translasyon ilişkili gen setinde sadece ne eksiktir?   

RİBOZOM. 

 

 

 

 

 

DEV VİRÜSLER 
 

 MİMİVİRÜSLER... 

DR. SULTAN GÜLBAHÇE ORHAN  
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 Dergi Saati   

Dev virüslerin bu dev genomunun evrimsel geçmişine yönelik iki ayrı 

model öne sürülmüştür: 

 Bunlardan ilki olan indirgeyici (reductive) modele göre; ilk başta ken-

di kendine yetebilen, kompleks bir organizma olan “ata hücre”nin geno-

munun, zamanla kayıplara uğraması ile konağa bağımlı hale geldiği düşü-

nülmektedir. 

Bir diğer model olan genişleyici (expansive) modele göre ise; sadece 

birkaç genden oluşan ata hücre genomunun, zaman içerisinde gen dupli-

kasyonları ve yatay gen transferleri ile genişleyip çeşitlenmesiyle, günü-

müzdeki dev virüslerin oluştuğu öne sürülmektedir. Dev virüslerle aynı 

ekosistemi paylaşan diğer organizmalarla yapılan metagenomik çalışma-

larda, büyük miktarda gen alışverişinin meydana gelmiş olduğunun göste-

rilmesi ile ikinci model daha çok kabul görmüştür. 

Konakçı amipler, DNA alışverişi için harikulade bir ortamdır. Çok ulus-

lu devlet niteliğindeki bu ortamda, gerek amibin kendisiyle, gerekse aynı 

konağı paylaşan diğer virüs ve bakteriler ile çokça gen alışverişi meydana 

gelmektedir ve bunun sonucunda, dev virüsler adeta bu devletin bir kültür 

mozaiği, adeta bir gen kimerası halini almıştır. 

Bildiğimiz gibi, filogenetik yaşam ağacının ilk 3 dalını ökaryotlar, arke-

alar ve bakteriler oluşturmaktadır. Virüsler canlı sayılmadığı için bu ağaçta 

yer almamaktadır. Raoult ve arkadaşları;  evrensel proteinleri kodlayan 7 

genin (yani, hem arkealar, hem bakteriler, hem de ökaryotlarda bulunan 

proteinler), dev virüslerin genomundaki varlığına da dayanarak, bu yeni vi-

rüslerin, dördüncü bir dal olarak yaşam ağacında yer alması gerektiğini 

önermektedirler. 

Evrim ağacının herhangi bir dalına ait belirli bir türe özgü olan, diğer 

türlerde bire bir karşılığı bulunmayan genlere ORFans/orphan genes-öksüz 

genler- denilmektedir. Dev virüs mensuplarının aynı kökene dayandıklarını 

varsayarsak, bu öksüz genler birbiriyle uyumlu olmalıdır. Dev virüslerin 

proteomuna bakıldığında, proteomun %65 ila 85’i karakterize edilememiş-

tir. Bu karakterize edilemeyen, proteom veri tabanlarında karşılığı bulun-

mayan genler öksüz genler olarak nitelendirilmiştir.  

DEV VİRÜSLER 
 

 MİMİVİRÜSLER... 

DR. SULTAN GÜLBAHÇE ORHAN  
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 Dergi Saati   

 Pandoravirüslerin ilk keşfedilen üyesi Pandoravirus salinus’ta da bu karakterize edilemeyen genler 

toplam genomun %93’ü idi.  Ardından keşfedilen 5 farklı Pandoravirüse bakıldığında ise, her bir yeni alt 

türle birlikte, Pandoravirus salinus’un öksüz gen oranının %29’a düştüğü görülmüştür. Aynı kökene 

mensup, bu denli yakınlığa sahip olan iki organizmadan beklenene göre bu ortaklık oranı çok düşüktür. 

Farkedilmiştir ki, her bir alt tür, birbiriyle ortak paydaları olan, fakat toplama bakıldığında her biri birbi-

rinden farklı öksüz genlere sahiptir. 

 Aynı tür içinde bu kadar farklı çeşitlilikte öksüz genin var oluşu, evrim karşıtı yayın organlarında ev-

rim teorisine büyük darbe olarak lanse edilmiştir. Bilim insanlarının da kafasını bolca karıştıran bu bil-

mece, neyse ki her keşfedilen yeni tür ile daha da çözümlenmeye başlamıştır. 

 Öksüz genlerin daha derinine inildikçe, bu genlerin intergenik/genler arası bölgeler içerdikleri fark 

edilmiştir. İşlevleri olmayan, hurda olarak değerlendirebileceğimiz bu bölgeler, ihtiyaç halinde farklı 

kombinasyonlara dahil olarak, ifade edilebilir bir gen bölgesine dönüşebilmektedir. Yani dev virüsler, 

içinde bulundukları şartlara göre, bu gen havuzundan işlerine yarayanları alıp, adeta bir zanaatkâr mi-

sali, hayatta kalabilmek adına yeni ürünler oluşturabilmektedirler. Atalarından devraldıkları gen mirası-

nı ufak mutasyonlarla modifiye etmek yerine, bu kütüphaneyi yepyeni genler oluşturarak değerlendir-

mektedirler. Bu da dev virüslerin nasıl farklı farklı evrimsel yolaklara girdiklerini açıklamaktadır. 

DEV VİRÜSLER 
 

 MİMİVİRÜSLER... 

Fotoğraf aşağıdaki kaynaktan alınmıştır: 
Colson P, et al., Giant mimiviruses escape many 

canonical criteria of the virus definition, Clinical 

Microbiology and Infection (2018), 

https://doi.org/10.1016/j.cmi.2018.09.010 

DR. SULTAN GÜLBAHÇE ORHAN  
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Amipleri enfekte eden dev virüslerin tümü, amip konakları tarafından 

non-spesifik fagositozla içeri alınır. İlginçtir ki, fagositozu tetikleyen mini-

mum partikül büyüklüğü yaklaşık 0.6 µm’dir. Fagositozun uyarılması için 

gereken bu asgari boyutun dev virüsler için evrimsel bir itici güç haline 

gelmiş olması olasıdır. Dev virüslerin büyük ölçüde karakterize edilememiş 

olan genomik içeriğinin, yalnızca boyutlarını arttırmaya yönelik hacim dol-

durmaya hizmet ettiği de öne sürülmektedir. 

Bu genom dinamiğinin bu kadarla sınırlı kaldığını düşünüyorsanız, ya-

nılıyorsunuz. Sanırım yeterince şaşırdık, artık dev virüsleri enfekte eden 

parazitik virüslerin de tanımlanmış olmaları şaşırtıcı olmamalı! 

2008 yılında yeni bir Mimivirüs türünün elektron mikroskobik incele-

mesi esnasında, virüsü enfekte eden başka bir virüse tesadüfen rastlan-

mıştır. Bu virüs-enfekte-eden-virüslerin ilk örneği Sputnikvirus’tur. Bakte-

riyofajlarla fonksiyonel benzerlikleri sebebi ile virofaj olarak adlandırılan 

bu parazit virüsler, çoğalmak için dev virüs-amip eş zamanlı enfeksiyonuna 

(ko-enfeksiyon) muhtaçtır. 

 Virofajlar, dev virüsün viral fabrikası-

nı kullanarak çoğalırken, bir yandan da 

hatalı genler ve kapsid komponentleri 

oluşumuna neden olarak dev virüsün 

replikasyonunu inhibe etmektedir. Bu 

sayede amiplerin lizisi de engellenmek-

tedir. Metagenomik araştırmalar göster-

miştir ki, virofajlar bu sayede algler ve 

amipler arasındaki dengeyi sağlayarak, 

izole edildikleri ekosistemlerin devamlılığına büyük katkıda bulunmaktadır. 

Virofajların genomu, hem dev virüs hem de amip genomuna proviro-

faj olarak entegre olabilmektedir. Bu durum çoğunlukla konaklarının tüm 

metabolik ve replikatif süreçlerinden daha önce virofaj replikasyonunun 

yerine getirilmesini sağlarken, bazen de çok daha farklı şekilde sonuçlana-

bilmektedir: Zamilon virofajı ile Mimivirus A arasında olduğu gibi.  

DEV VİRÜSLER 
 

 MİMİVİRÜSLER... 

DR. SULTAN GÜLBAHÇE ORHAN  
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Mimivirus A genomu, Zamilon virofajına ait tekrarlayan kısa diziler 

içermektedir. MIMIVIRE (Mimivirus Virophage Resistance Element) adı ve-

rilen bu bölge, Zamilonvirus’e karşı immüniteyi sağlamaktadır. Mekanizma 

olarak CRISPR-Cas sistemine benzeyen bu direnç,  kazanılmış immüniteye 

örnektir. B ve C grubu mimivirüslerde bulunmayan bu bölge, virüsle ikinci 

karşılaşmada virüsün çoğalmasını inhibe ederek A grubunun Zamilon viro-

fajına dirençli olmasını sağlamıştır.  

Tüm bu karmaşık parazit-konak-ekosistem-niş bulmacası çözümlene-

dursun, dev virüslerin insan sağlığı üzerindeki etkisi daha fazla araştırılma-

yı hak etmektedir. Bugüne kadar uygulanan virolojik prosedürler, tespit 

edilmelerini engelleyen filtrelemeler gibi sebepler, insan patojenitesi araş-

tırmalarında büyük bir zorluk teşkil etmiştir. İnsanlarda bu dev virüslere 

bağlı solunum veya diğer enfeksiyonların oranı şu anda bilinmemektedir. 

Mimivirüsler ve Marseillevirus ile ilişkilendirilen romatoid artrit, lenfade-

nit, açıklanamayan pnömoni ve lenfoma vaka bildirimleri mevcuttur, ancak 

nedensel ilişki çoğunlukla kesinleştirilememiştir. APMV dev virüsünün in-

san periferik kan hücrelerinde çoğalabildiği ve interferon sistemini indük-

leyebildiği gösterilmiştir. Geniş kapsamlı insan bağırsağı mikrobiyom ana-

lizlerinde de çok çeşitli dev virüslere rastlanmıştır. Ancak sayı, bileşim ve 

insan sağlığındaki rolleri henüz belirlenememiştir.  

Sonuç olarak, amip-

leri enfekte eden dev vi-

rüsler, insanlar için de po-

tansiyel patojenlerdir ve 

kısa ve uzun vadeli rolleri 

araştırılmaya devam et-

mektedir.  

DEV VİRÜSLER 
 

 MİMİVİRÜSLER... 

DR. SULTAN GÜLBAHÇE ORHAN  

Fotoğraf aşağıdaki kaynaktan alınmıştır: 

Claverie JM, Abergel  C. Mimivirus: the emerging paradox of qu. asi-autonomous viru-
ses. Trends in Genetics 26 2010) 431–437  doi:10.1016/j.tig.2010.07.003   
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DEV VİRÜSLER 
 

 MİMİVİRÜSLER... 
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    Ayın Dosyası   
DOSYA EDİTÖRÜ:  DR. YÜCE AYHAN 

 

  

Mesleki algımız gereği bir salgına yaklaşımımız çoğunlukla etken mik-

roorganizma ve enfekte olgular temelinde olmaktadır. Oysa salgınların bu 

iki öğenin ötesinde çok çeşitli dinamikleri olabilmektedir. 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ebola virüs salgınının bir yılını doldur-

duğu şu günlerde yeni bir tehlikeye ev sahipliği yapıyor. Dünya Sağlık Ör-

gütü’nün 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika’da görülen salgından sonra 

en büyük ikinci Ebola salgını olarak tanımladığı salgın bir yılda iki bine ya-

kın insanın canını aldı. 

 

 

 

 

Salgının Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin kuzey doğusunda yer 

alan Kuzey Kivu bölgesinde ortaya çıktığı ve başlangıç tarihinin Mayıs 

2018’e tarihlendiği bilinmekte. 

 

BİR SALGININ TOPLUMSAL ANATOMİSİ 
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    Ayın Dosyası   

 

 Anılan bölge ülkenin Uganda ile komşu sınır bölgesi. Bu du-

rum salgına yol açan en önemli etkenlerden. Çünkü yüzden 

fazla silahlı grubun 25 yıllık geçmişi olan bir çatışmanın içinde 

bulunduğu asayişi sorunlu bu bölge aynı zamanda her türlü 

kaçakçılığın gerçekleştiği bir yer. Sınır boyunda yaşayanların 

hısım akraba ziyaretlerinin çok ötesinde bir insan trafiğine 

sahne oluyor haliyle. 

 On beşinci yüzyıl sonlarında Afrika’nın doğu kıyılarından 

Kongo nehrine dalarak ilerleyen Portekiz gemileriyle ticari de-

ğeri keşfedilen ve kısa zamanda köle ticaretinin önemli mer-

kezlerinden birini oluşturan Kongo 1884-1885 yıllarında Afri-

ka’nın paylaşımı konusundaki pazarlıkların gerçekleştirildiği 

Berlin konferansı sonunda koloniler ortasında serbest ticaret 

bölgesi olarak Belçika Kralı II.Leopold’ün kişisel mülkiyetine bahşedilmiş. Leopold’un tapusundayken Kongo “Özgür” 

Devleti olarak adlandırılan ülke,  20.yüzyıl başında eli en kanlı tiranlardan biri olarak tarihe geçmiş kralın mülkiyetin-

den çıkarılıp Belçika hükümetinin malı olarak tescil edilmiş ve 30 Haziran 1960’a dek Belçika Kongosu adıyla anılan bir 

Belçika sömürgesi olmuş.   

BİR SALGININ TOPLUMSAL ANATOMİSİ 

Belçika Kralı Leopold II 
[Doğum:1835/ Ölüm:1909] 

 
 Fotoğraf aşağıdaki kaynaktan alınmıştır: 

 

https://www.britannica.com/biography/Leopold-II-

king-of-Belgium/media/1/336654/156797  

19.yüzyıl  Orta Afrika Haritası 
 Fotoğraf aşağıdaki kaynaktan alınmıştır: 

https://www.britannica.com/biography/Leopold-II-king-of-Belgium/images-videos/

media/1/336654/130052  

https://www.britannica.com/biography/Leopold-II-king-of-Belgium/media/1/336654/156797
https://www.britannica.com/biography/Leopold-II-king-of-Belgium/media/1/336654/156797
https://www.britannica.com/biography/Leopold-II-king-of-Belgium/images-videos/media/1/336654/130052
https://www.britannica.com/biography/Leopold-II-king-of-Belgium/images-videos/media/1/336654/130052
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    Ayın Dosyası   

 

 Bağımsız bir ülke olarak tanınmış olsa da zengin maden yataklarında-

ki kontrolü kaybetmek istemeyen batı sermayesinin dahli ile ülkenin ilk se-

çilmiş başbakanı Lumumba bir CIA operasyonu ile iktidardan düşürülüp iş-

kenceyle öldürülmesinden sonra karışıklık ve çatışmalar hiç eksik olmamış. 

Bir darbeyle yönetimi ele geçiren genel kurmay başkanı Mobutu’nun dik-

tatörlüğü döneminde ülkenin adı Zaire olarak değiştirilmiş ve bir kleptok-

rasi (hırsızlar rejimi) dönemi yaşanmış. Soğuk savaş döneminin sona er-

mesi ve komşu ülkelerdeki iç çatışmalardan yararlanma çabası Mobu-

tu’nun sonunu getirmiş. Mobutu’nun desteklediği ve Kuzey Kivu bölgesin-

de konuşlanmalarına olanak verdiği Ruanda’lı Hutu güçlerinin Uganda ve 

Ruanda’da yaptıkları saldırılar bu ülkelerin yönetimlerinin de Zaire’de ge-

rilla hareketini desteklemelerine yol açmış. Mobutu devrildikten sonra da 

çatışmalar devam etmiş ve ülkenin bu bölgesi komşu ülkeler olan Uganda, 

Ruanda ve Burundi’deki hükümetlere karşı mücadele eden silahlı grupla-

rın egemenlik alanı olmuş. Bu bölgeden kaynaklanan gerilim giderek art-

mış ve bir tarafta Zimbabwe, Namibya, Angola destekli Kongo, diğer ta-

rafta ABD destekli Uganda ve Ruanda’nın dahil olduğu bir Orta Afrika İç 

Savaşı patlak vermiş. 

 Bölgede  daha sular durulmamış, savaş devam ediyor ve bitecek gibi de 

gözükmüyor. 

 Bu konuda İnat ve Telci’nin tespitleri çok çarpıcı:  

 

BİR SALGININ TOPLUMSAL ANATOMİSİ 

“Kongo’da üstlenmiş olan gerillaların Ruanda, 

Uganda ve Buruni’ye yönelik saldırıları, Ruan-

da ve Uganda’daki iktidar sahiplerinin Kon-

go’nun doğu ve kuzeydoğusundaki elmas, al-

tın ve diğer madenlerin illegal yollardan işletil-

mesinden sağladıkları çıkarlar ve ABD ve Fran-

sa arasında Kongo’nun doğal kaynaklarının 

paylaşımı konusundaki rekabet devam ettiği 

müddetçe, bu ülkeye barışın gelmesi mümkün 

görünmemektedir.”(1) 



 12 

    Ayın Dosyası   

 

 

 İşte, uzun yıllar etnik ve dinsel çatışmaların, yasa dışı ticaretten doğan rekabetin, ka-

çakçılığın kol gezdiği bu bölge bir yıldır da Ebola tehditi altında. Üstelik tehdit sadece vi-

rüsün yarattığı tehlikelerle sınırlı değil.  

 Demokratik Kongo Cumhuriyetindeki Ebola salgını bu güne kadar görülen ikinci büyük 

salgın olmasının ötesinde bir savaş bölgesinde ortaya çıkan dünyadaki ilk salgın olma 

özelliğini de taşıyor. Son 25 yılda bölgede konuşlanmış -bir düzineden fazla- silahlı grup-

ların kendi aralarındaki ve hükümet güçleriyle olan çatışması milyonlarca sivilin ölümüne 

yol açmış. Geçen yıl ülke genelinde gerçekleştirilen genel seçimler sırasında bu bölgede 

yaşayan bir milyondan fazla kişinin oy kullanması Ebola salgını gerekçesiyle engellenince 

hükümetle çatışan grupların tepkisi katlanarak artmış. Öyle ki Ebola salgınının bölge hal-

kının seçimlere katılımının engellenmesi için kasıtlı yaratıldığı iddiaları bile ortaya atılmış. 

 Bu gerginlik sonucu salgın ile mücadele etmeye çalışan sağlık çalışanları şiddete maruz 

kalma tehdidi ve giderek artan ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Dünya Sağlık Örgü-

tü kayıtlarına göre 2019 içerisinde Kuzey Kivu bölgesinde Ebola mücadelesinde görev 

alan sağlık tesislerine ve sağlık çalışanlarına yönelik 174 saldırı gerçekleştirilmiş. Önceki 

yılın son beş ayıyla karşılaştırıldığında saldırılarda üç katı bir artış olduğu gözleniyor. 

BİR SALGININ TOPLUMSAL ANATOMİSİ 
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    Ayın Dosyası   

   

BİR SALGININ TOPLUMSAL ANATOMİSİ 
Saldırılardan özellikle iki silahlı grup sorumlu tutulu-

yor. İlki Mai Mai olarak bilinen, kendilerine büyülü bir 

güç ve ölümden koruma sağlayacak bir edim olduğuna 

inandıkları için tecavüzü  ve cinsel şiddeti meşru gören 

bir milis grubu. Diğeri ise Ugandalı islami cihatçı gerilla-

lardan oluşan Müttefik Savunma Kuvvetleri (ADF) Bu ikisi 

dışında da sağlık tesislerine ve sağlık çalışanlarına saldırı 

düzenleyen diğer silahlı grupların varlığı biliniyor.  
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    Ayın Dosyası   

 

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü ta-

rafından işletilen ve daha önce kundaklan-

ma girişimine maruz kaldığı için bir süre 

kapalı kalan Ebola Tedavi Merkezi Mart 

2019’da açıldıktan bir hafta sonra bu kez 

silahlı saldırıya uğramış, bir polis memuru-

nun ölümü, sağlık çalışanlarının yaralan-

ması sonrasında tekrar kapatılmış.  

Mayıs ayında bir sağlık çalışanı kışkır-

tılmış köylüler tarafından linç edilmiş 

Haziranda ise Beni bölgesinde bir sağlık ekibine saldırılmış, iki sağlık çalışanı öl-

dürülmüş ve araçları yakılmış. 

Nisan ayında hastanede kurşunlanarak öldürülen DSÖ görevlisi, Kamerunlu 

doktor/epidemiyolog Richard Mouzoko’nun ölümüyle ilgili soruşturma sürerken 

geçtiğimiz günlerde saldırıyla ilişkili olduğu düşünülen  Kongolu üç doktorun tutuk-

lanması durumun vahametini gözler önüne sermekte. 

  

BİR SALGININ TOPLUMSAL ANATOMİSİ 
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   Ayın Dosyası   
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BİR SALGININ TOPLUMSAL ANATOMİSİ 

Bölge halkını temas önlemleri konusunda 

eğitmek, hastaların tedavisi ve temaslı bireylerin 

aşılanması konusunda yoğun bir çaba içerisinde 

olan sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilen 

her saldırıyla, etkili bir sonuç için günde ortala-

ma 20.000 kişiye ulaştırılması gereken bu hiz-

metlere ara verildiği ve bu kesintinin salgının 

tekrar hız kazanmasına yol açtığı görülmekte. 

Tüm zorluklara rağmen salgınla mücadele 

sürdürülüyor. Üstelik ilk kez yeni bir salgının kontrol altına alınması amacıyla uygulamaya so-

kulan  henüz deney aşamasındaki rVSV ZELOV (Rekombinant Veziküler Stomatit Virüs / Ebola 

Virüs- Zaire Kökeni) aşısı sonuçlarının umut verici olduğu bildiriliyor. 

Bir savaşın, üstelik gayri nizami bir savaşın ortasında bu denli ciddi bir salgını yönetmek, 

silahların gölgesinde sağlık hizmeti vermek hiç kolay değil.  

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ‘nde yaşanan Ebola salgınından çıkarılacak pek çok ders 

var elbette ama savaşın nasıl bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermesi ayrıca dikkate de-

ğer. 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji    

  Sonraki aylar boyunca, kötülük bulutları, dağılmak şöyle dursun, daha 

da yayıldı. Salgın evlerden sokaklara taştı. Quiquendone kenti artık tanınmaz 

bir haldeydi. 

 Şimdiye kadar gözlemlenen olaylardan daha da tuhafı, sadece hayvanlar 

değil, bitkiler aleminin de bu etki alanından kurtulamamasıydı. 

 Olayların doğal akışına bağlı olarak, salgın hastalıkların belli bir özelliği var-

dır. İnsanlara bulaşanlar hayvanları, hayvanlara bulaşanlar ise bitkileri etkile-

mez. Ne bir atın çiçek hastalığına, ne de bir insanın sığır vebasına yakalandığı 

görülmüştür ve koyunlar da patateslerin hastalığına tutulmazlar. Ama bura-

da, bütün doğa kanunları ters yüz olmuş gibiydi. Yalnızca Quiquendone sakin-

lerinin karakterleri, huyları ve düşünceleri değişmekle kalmamıştı; evcil hay-

vanlar da, köpeğinden kedisine, sığırından atına, eşeğinden keçisine, sanki her 

zamanki ortamları farklılaşmışçasına, bu salgının etkisindeydiler. Bitkiler bile 

deyim yerindeyse özgürleşiyorlardı. 

 Jules Verne’in  DOKTOR OX’UN DENEYİ romanından...[Türkiye İş Bankası Yayınları-8.Basım, Sayfa 57- Çeviri: Alev Özgüner] 

 Ortaçağ İtalya’sında 

ortaya çıkan “novella” 

öyküden uzun ve daha 

derinlikli olması nedeniy-

le kısa roman olarak ad-

landırılabilecek bir yazın 

türü.  

 Jules Verne bu 

“novella”sında bilimin 

sorumsuz ve vicdansız ki-

şilerin elinde nasıl bir 

tehdit oluşturabileceğine 

değiniyor. 

  

 Ünlü besteci Offenbach’ın bu “novella”dan aldığı il-

hamla bestelediği Doktor Ox operasının librettosunu 

da Jules Verne’in yazdığını da belirtmek gerek.  
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 Fotoğrafhane 

 MUHTEŞEM SIĞIRCIK  (Lamprotomis superbus) 

 Anavatanı Güney Sudan, 

Uganda, Etiyopya, Somali, 

Kenya  ve Tanzanya'dır. Ge-

nellikle yağmur ormanları, 

göl kıyısındaki ağaçlık alanlar 

ve ormanlarda yaşarlar.  Ço-

rak bölgelerde şehir veya 

bahçelik alanların yakınların-

da bulunabilirler. Genellikle 

böcekler, küçük meyveler ve 

böğürtlen, ahududu gibi ça-

lılık meyveleri ile beslenirler. 

Tür IUCN sınıflamasında türü 

az endişe edilenler grubun-

dadır.  

 Fotoğraf Canon 500 mm 

f/4 lens ve Canon 5DSr göv-

de ile çekilmiştir.  

 

[Exif bilgileri: f/4, Enstantane 1/250, ISO 500 ] 

DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 
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 Fotoğrafhane 

 

KAHVERENGİ BALIK BAYKUŞU  

 

(Ketupa zeylonensis)  

  

Genellikle balık avlayarak 

beslenir ve göl kıyıların-

da, sulak alanlardaki ağaç 

gövdelerinde, kayalık ve-

ya ormanlık alanlarda ya-

şar ve ürer. Dünyada Tür-

kiye dışında, İsrail, İran, 

Hindistan, Suriye'de yaşar 

ve ürer. Baş kuyruk uzun-

luğu 54-57 cm, kanat 

açıklığı 145-150 cm ka-

dardır.  

 Fotoğraf  ülkemizde, 

Manavgat’ta çekilmiştir. 

   

DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 

 

[ 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 Olası bir salgın durumunda neler olabi-

leceğini, ne kadar hızlı yayılabileceğini ger-

çekçi bir tarzda anlatan belgesel tadında 

bir film. Dolayısıyla, dozu abartılmış bir 

dram filmi değil, filmin yıldızı çok ama he-

men başlarda veya bir anda ölebiliyorlar. 

 Film havaalanında bir kadının ma-

sum bir öksürüğüyle başlar. Bu sahne 

gerçekte tüm dünyaya hızla yayılacak, 

bir kaç günde öldüren bir virüs salgı-

nının başlangıç sahnesidir. Sağlıkçılar 

bu enfeksiyonun tedavisini bulmak ve toplumda oluşan paniği kontrol altına al-

mak için virüsten daha hızlı çalışmak, zamanla yarışmak zorundadır. El yıkamanın 

önemini anlatan filmlerden denilebilir. 

 Filmin Barry Marshall’a olan saygı duruşunun altını çizmek gerek. 

SALGIN 

 Yönetmen:  

Steven Soderbergh 

Oyuncular:  

Matt Damon, Gwyneth Paltrow,  

Kate Winslet, Marion Cotillard,  

Laurence Fishburne,Elliott Gould, 

John Hawkes, Jude Law,  

Bryan Cranston  

[2011yılı yapımı /Süre 106 dakika] 

"Rhesus maymunu olmak için kötü bir 

gün. Önce onları uzaya fırlattık, şimdi de 

virüs basacağız.  

Bu aşamada uzmanlığın lazım. İlaç şirke-

ti hisseleri... zaten tavan yaptı. Sırada ne 

var? Fırsat nerede?" 
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 Sine Mikrop 

SALGIN 

Yönetmen Steven 

Soderbergh 2000’li 

yıllarda çektiği Tra-

fik ve Erin Brocko-

vich filmleri ile bili-

niyor.  

Filmin tanıtımı için bakteriler ve mantarlar kullanılmış. Bir 

kaç günde üreyen bakteri ve mantarlar plaklarda filmin adını 

oluşturmuş. 

“Doktor Barry Marshall'ı hatırlıyor musunuz?  

Ülsere bakterilerin yol açtığını düşünmüştü. 

Stres değil. Bakteriyi kendine uyguladı ve sonra 

kendini tedavi etti. Bana onu anlatmıştın.” 

DR. METİN KORKMAZ 
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Dağlarda tek 

tek 

ateşler yanıyordu. 

Ve yıldızlar öyle ışıltılı öyle ferahtılar ki 

Şayak kalpaklı adam 

nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden 

güzel, rahat günlere inanıyordu 

ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, 

birden bire beş adım sağında onu gördü. 

Paşalar onun arkasındaydılar. 

O, saati sordu. 

Paşalar `üç' dediler. 

Sarışın bir kurda benziyordu. 

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. 

Yürüdü uçurumun kenarına kadar, 

eğildi durdu. 

Bıraksalar 

ince uzun bacakları üstünde yaylanarak 

ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak 

Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı 

 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

Hani bazı ebeveynler vardır, çocuklarına öyle isimler koyarlar ki, 

ya bir dönemin keskin ideolojik yönelimlerini yansıtır veya ağır bir 

sorumluluk yükler sahibinin omuzlarına.  Burası da öyle işte.  

Ferdinand ile İsabel’in evliliğine ev sahipliği yapan ve bu evlilik-

le İspanya’nın birliği  sağlandıktan sonra başkent olan, fakat yüzyılı 

tamamlayamadan bir yangınla kül olunca, payitahtı Madrid’e dev-

reden adaşının parlak günlerinde; İspanya’dan kalkıp bu topraklara 

gelen sömürgecilerin Yucatan yarımadasının ortasında, “Yeni İs-

panya”nın başkenti olur niyetiyle kurdukları Valladolid, günümüz-

de sıradan bir Meksika kasabası görünümünde. Oy-

sa Yucatan eyaletinin, bir zamanlar “doğunun Sultanı” ünvanına 

sahip üçüncü büyük şehri burası 

 İlk kurulduğu yer şimdiki konumundan epeyce kuzeyde bir göl kı-

yısı olmasına rağmen sivrisinek ve nemle başa çıkamayan sömürge-

ciler bugünkü yerleşim yerinde karar kılmışlar. Kolay olmamış ama, 

burada yıllardır Zaçi adıyla andıkları ve  yaşadıkları kentlerinin yo-

kedilmesine direnen Mayalar epey bela olmuş ispanyolların başına. 

Ayaklanmalar, isyanlar acımasızca bastırılıp parlak bir sömürge 

kentinin harcı karılmış kanla.  

Yazı www.agitoergosum.com adresli internet sitesinden 
kısaltılarak derlenmiştir. Yazının ve fotoğrafların tamamına   

 http://www.agitoergosum.com/?p=3220  
adresinden ulaşabilirsiniz. 

 
 

http://www.agitoergosum.com/?p=3220
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Yarımadanın doğu ucundan başlayan ve balta girmemiş bir orma-

nın ortasında dümdüz uzanan otoyolda birbuçuk saat süren yolcu-

luğumuzun sonunda vardığımız bu kasabada bardaktan boşanırca-

sına yağan tropikal bir yağmur karşıladı bizi. Yılların renklerini sol-

duramadığı  işlemeli parke taşlarıyla göz alan, geniş avlulu kolonyal 

dönem yapısı  otelimizin keyfini çıkarırken yağmurun dinmesini 

bekledik bir süre.  Yağmurun ardından çıktığımız sokaklarda su bi-

rikintilerinden atlaya atlaya etrafı keşfe çıktık sonra. 

 Izgara dilimi gibi dizilmiş sokakların kesiştiği büyük meydana ula-

şınca tropikal ağaçların süslediği parkın karşısında bir taş kilise ka-

sabanın tevazusuna zıt biçimde görkemle yükseliyor. Ama dışardaki 

görkemden eser yok, aksine fakirlik derecesinde bir sadelik 

var, San Servacio Katedrali’nin içinde.  Katedralin hemen 

önündeki parkta ise satıcılar, sevgililer, çocuklar, yaşlılar… 

  Bu meydana on dakikalık bir yürüyüş mesafesinde kentin diğer 

önemli dini simgesi yer alıyor. San Bernardino de Siena Ma-

nastırı. San Bernardino 15.yüzyılda yaşamış bir Fransisken rahip. 

Kadınlara, yahudilere ve eşcinsellere düşmanlığıyla tanınan bir bağ-

naz iken ölümünden sonra aziz ilan 

edilmiş. Meksika’yla bir ilgisi olma-

masına rağmen dönemin kolonyal 

egemenleri için pek muteber olmalı 

ki Amerika kıtasındaki ilk manastır 

ve kilise bu İtalyan rahip adına inşa 

edilmiş.  Manastırın harap taş du-

varlarının ötesinde çocuklar, kız-

erkek karışık futbol oynuyorlar ba-

ğıra çağıra.  
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

 Valladolid sokaklarında dolaşır-

ken küçük dükkanlarında hayat gai-

lesiyle meşgul bakkalı, berbe-

ri, ayakkabıcısı, terzisi, velhasılı 

muhtelif küçük esnaf merakla izliyor 

gezginleri. Ekserisine pek faydası 

yok turistin ama, gerek el yapımı de-

ri sandaletler gerekse yöreye özgü 

incecik iplerden örülmüş rengarenk hamaklar müşteri çekiyor bir 

nebze de olsa. Yucatan‘da en uygun alışveriş noktalarından bi-

ri Valladolid. Çünkü sıradan turistler için sadece bir geçiş noktası, 

dolayısıyla bildik anlamda turistik bir yer değil.  Yarımadanın doğu-

sundan ya da batısından tur otobüsleriyle gelenler  Valladolid‘den 

geçip gidiyorlar oyalanmadan, kırk-kırkbeş dakikalık mesafedeki 

antik maya kenti Chichen Itza‘ya.  

 Oysa çevresindeki diğer maya kentleri ve cenote‘leri ile başlı ba-

şına bir çekim merkezi burası. Türkçeye obruk olarak çevrilebile-

cek, Yucatan‘a özgü bu coğrafi oluşumlar yer altı suları ile beslenen 

kapalı ya da açık doğal havuzlar. Derinlikleri 30-40 metre olabili-

yor. Zaçi senotu, dümdüz bir kentin ortasında birden  karşımıza çı-

kan  bir çöküntüde yemyeşil bir örtüyle çevrelenmiş 10-15 metre 

çaplı  bir su  birikintisi. Dışarıdaki kavurucu sı-

caktan bunalanlara serinlemek için en iyi seçe-

nek. Yucatan‘da pek çok senot var. Özellikle antik 

maya yerleşimlerinin hemen hepsinde bir tane 

bulunuyor. Mayalar için senotlar en önemli su 

kaynağı, çünkü  yarımada nehir ve göl gibi alışıl-

dık tatlı su kaynaklarından yoksun.  

 Yucatan‘dan ayrılıp ülkenin en doğu eyaleti 

olan Quintana Roo‘ya vardığımızda çok farklı bir 

Meksika karşıladı bizi. Uzun bir sahil şeridi boyunca palmiye ve hin-

distan cevizi ağaçlarıyla süslü bulvarlarda yoğun bir tatilci trafiğinin 

ortasında yol alarak kıyıda dizili lüks otellerin arkasında saklı Mek-

sika körfezini göz ucuyla bile göremeden Cancun’a vardık. 

 Cancun turistler için yaratılmış bir merkez. Bir tarafında Meksika 

körfezinin turkuaz rengi mavi yeşil suları diğer tarafında pek çok 

tatlı su lagününün yer aldığı 25 kilometrelik upuzun adayı doldur-

muş  çok yıldızlı oteller, alışveriş merkezleri, restoranlar, gece klüp-

leri. Mayaların torunları ise buraların asgari ücrete talim 

eden  çalışanları.  
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 Gezi Günlükleri DR. YÜCE AYHAN 

  

 

 Can-

cun kent merkezine gitmek 

üzere  bindiğimiz belediye 

otobüsü  -ola ki turistler bi-

ner diye herhalde- yeni ve 

bakımlıydı ama, otobüsün 

esas müşterileri yine  lüks 

otellerin çalışanlarıydı. 

 Turizm merkezinden kent 

merkezine, başka deyişle 

turizm adasından anakara-

ya geçtiğimiz anda ortaya çıkan manzara değişikliği 

çarpıcıydı. Üzerlerinde Collectivo yazan kırık dökük 

minibüsler ülkemizden iyi bildiğimiz dolmuşlar ola-

rak seyrüsefer ederken kentin diğer bölgelerine hiz-

met veren belediye otobüsleri de bariz eski ve ba-

kımsızdı. Otobüsün son durağında inip de yürüme-

ye başladığımızda ise bakımsız sokaklarda, sağlıksız 

çocuklar, yoksul insanlar çıktı karşımıza. Çin malına 

rastlamadan alışveriş yapılabilecek ucuz çarşılar ve 

elbette turistlere mutlaka bir şey satmak isteyen sa-

tıcılar.  

 Cancun kıyıları 

pek çok lüks otel ve rezidan-

sa ev sahipliği yapsa da 

kumsallar herkese açık, en 

azından görünüşte. Can-

cun sahilinin az ilerisindeki 

Kadınlar Adası, Isla Muje-

res bölgede konaklayanlar 

için önemli bir ziyaret nok-

tası. Adada  pek çok ıvır zıvırın satıldığı hediyelik eşya satan dük-

kanlar dışında pek bir şey yok ama çevresinde muhteşem bir de-

niz ve mercan resifleri var.   

 Çok geniş bir coğrafyaya yayılıyor Meksika. 

İki okyanusun ortasında, kendi başına bir kıta 

neredeyse. Birbirine pek de uzak olmayan iki 

şehirde bile çok farklı insanlar, apayrı hayatlar, 

bambaşka dünyalar var. 

 Hayata ve doğaya dair keşfedecek çok şey 

var  bu topraklarda, meraklısına elbet. 
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 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

• ADENOVİRÜS 

• CHAGAS  

• AMEBOMA 

• ANTİJEN 

• KIZAMIK 

• BABESİA 

• ADCC 

• EBNA-1 

• HACEK 

• ASO  

• HSV-2 

 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı 

veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilirler!! 

GİZLİ CÜMLE: 

,

. 

 Bulmacadaki tüm 

kelimeleri bulduktan 

sonra, geriye kalan 

harfleri en üstteki satır-

dan başlayarak soldan 

sağa birleştirin ve gizli 

cümleyi bulun !!  

 Gizli cümlemiz  Kon-

fuçyüs’ün bir sözü… 

 

Geçen sayının gizli sözü: 

Tecrübe, insanların ha-

talarına verdiği isimdir.  
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 KLİMUD İş Başında 
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 KLİMUD İş Başında 

 

Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Açıldı 

Bildiri Özeti  

Son Gönderim Tarihi: 

08. Eylül 2019 
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 Etkinlik Takvimi 

 
 

Yaklaşan  
Etkinlikler 

   

6th Turkish - US Cytometry Workshop  

23 - 26 Eylül 2019, İstanbul, Türkiye 

Clinical Bioinformatics for Microbial Genomics and Metagenomics   

09 - 12 Eylül 2019, Lozan, İsviçre 

11th European Meeting on Molecular Diagnostics (EMMD)    

09-11 Ekim 2019, Noordjwik, Hollanda 

Temel Moleküler Mikrobiyolojik Tanı Kursu  
20-21 Eylül 2019, Zonguldak 

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde  
Güncel Öneriler ve Fenotipik Direnç Testleri Kursu  

İstanbul 

Akan Hücre Ölçer Kursu  
28-29 Eylül 2019, Adana 
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[Bu sayımızda kullandığımız küçük resimlerin bir çoğu https:// pngtree.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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• Yeşim Beşli 

• Yüce Ayhan 

 

Yayın Kurulu 

• Pelin Eşber 

• Plexus Bilişim 

https://openclipart.org/

