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AHESEN AKTÜEL
HAZİRAN SAYISINDA

AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ ŞİDDET VE COVID 19 
KAPSAMINDA İŞ GÜVENLİĞİNE BAĞLI HAKLARI, 

COVİD 19’U ATLATAN DR. MURAT AKARSU, YANARTAŞ VE 
KAYBETTİKLERİMİZ, BİTKİLERDEN GELEN ŞİFA, N95, FFP3 VE

TIBBİ MASKELER, DUYGU SUZ

ve daha fazlası...
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Meğer herkesin rahatsız olduğu bir düzenmiş bu
salgın öncesi yaşanan dünya düzeni. Covid-19’un,
dünyayı kötülerden kurtaracağına ve zalimlerin
sonu olacağına, iyilerin sadece filmlerde kazanma-
yacağına bir işaret olacak diyorlar.. Değişecek
dünya, belki de… Hiç ummadıkları şekilde bomboş
sokaklardan nöbe nden evine dönerken bir sağlık
çalışanı post-apokalip k bir dünya yerine “eski
güzel günleri” ve belki de çocukluğunun geç ği
mahalle aralarında top koşturduğu sokakları düşle-
yecek, yemyeşil umutlarının arasında… 

“Bir dönemin sonuna doğru” yazısıyla Dr. Ali Köme,
daha iyi bir aile hekimliği için sendikamızın yolculu-
ğunu sizlerle buluşturup, daha güçlü olabilmemiz
için yap ğı çağrısı ziyadesiyle karşılık bulacak r. Sal-
gınla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının “şiddet
ve Covid-19 kapsamında iş güvenliğine bağlı hakları-
nın” vurgulandığı ve insan sağlığını ve haya nı kur-
tarmak için ön cephede savaşan sağlık çalışanlarının
tüm kamuoyunun takdirinde olduğunu hüzünlü bir
sevinçle gözlemleyen sendika Avuka mız H. Gülüm-
ser Uğurlu Hanımefendinin bize yasal haklarımızı ha-

rlatacağı yazıyı da bu sayımızda bulabilirsiniz.

Mısır’dan an k Yunan’a, Arap-İslam coğrafyasında
doğup gelişen p ilminin diğer bilimlerin dışında ol-
madığını ha rlatan ve birinci basamakta geçmişten
günümüze tarihsel bir serüvenin içinde kendinizi
bulacağınız “Corona Günlerinde Birinci Basmak He-
kimliği” yazısında Dr. A. Erdal Uğurlu, “sürü bağışık-
lığı” gibi söylemlerin sonuçlarını bizlerle paylaşacak.

Salgın günlerinde sağlık çalışanlarının yaşadıklarına,
hastalarına şifa vermeye çalışırken hastalanan sağlık
çalışanlarının durumunu onların gözüyle anlayaca-
ğımız röportajlarımızda Dr. Şenol Kıtay ve  “Korona
Salgınının Ortasında” yazısıyla Dr. Emine Özden
Gezer, haya n anlamını bizlere yeniden sorgulata-
cak… Bütün bu salgınla mücadelemizde aramızdan
ayrılan meslektaşlarımızın acısını ve kederini ilikleri-
mize kadar hisse ğimiz anlara dokunan Dr. Aslı

Öncel’in “Yanartaş ve Kaybe klerimiz” yazısı hepi-
mizi derinden sarsacak r.  

Salgında kişisel koruyucu ekipmanların özellikleri ve
nerelerde kullanılacağı muamma halini almışken, Dr.
Soner Oğuz’un maskeler ile ilgili tüm bilgileri detay-
larıyla bizlere sunduğu yazısı da bu sayımızda. Ken-
dini korumadan başkalarını koruyamayacağımız
hususundaki beslenme tavsiyelerini Uz. Dr. Sibel
Bak r Altuntaş’tan okuyacağız.  

“Bitkilerden Gelen Şifa” yazısı ile bitkilerin dünyasına
kapı açan Dr. Hülya Uçak, evde vakit geçirdiğimiz şu
günlerde biraz oyalanacağımız biraz da kullandığımız
kimyasal kozme klere alterna f evde yapabileceğiniz
doğal bakım formulasyonlarını önererek daha sağlıklı
günlere kavuşacağımız zamanın müjdesini veriyor. 

“Bir yer var orada, gitmesek de görmesek de…” diye
başlayan kırsal yaşamı çağrış ran eski duygularımızı
canlandıran Uz. Dr. Halil Volkan Tekayak’ın  “Kır-
salda Aile Hekimi Olmak” yazısı şehir yaşamından
kırsal yaşama bir yolculuğa çıkarak okuyanları…

Hiç bir şey tesadüf değil, ya bir resimle, yazıyla ya
bir belgeselde duyduklarımla gönül veririm büyülü
uzak coğrafyalara diyerek başlayan ve 

diyen Anadolu
Ozanlarının sesi olan ‘Özgür Yazılar’ıyla  Dr. Dilek
Çağlar, bize Covid-19 gündeminde bir nebze de
olsa soluk almamızı sağlayacak. 

Haziran ayının üçüncü pazar günü “Babalar Günü”
olması münasebe yle “Dünya Erkek Sağlığı Ayı” ola-
rak da Haziran ayı etkinliklerinde “olumlu erkek rol
modellerini kutlamak ve erkeklerin karşılaş ğı sorun-
larla ilgili farkındalığı ar rmak” üzere birçok etkinliği
izleme şansımız olacak. Baba olmak ve erkeklik bakışı
içinde yaş 35 yolun yarısı eder derler ya, biz de baba
olduk yolun yarısında. Hem de kız babası. ‘Hem de’
yi kız babası olunca anlarmışsınız. Bize de öyle dedi-
ler... Diyerek başlayan Dr. Ahmet Kandemir’in “Er-
kekler Ne Zaman Baba Olur?” sorusunun yanı nı bu
anlamlı ay içerisinde dergimizde keyifle okuyacağız.

Değişecek dünya, belki de… Diyor herkes. Kahra-
manlık öyküleri anlatamayacak kimse torunlarına
dünyanın iyiye doğru bu değişiminde. Herkes sa-
dece evde bekliyor ve dünya Covid-19 ile kendili-
ğinden iyiye eviriliyor… Covid-19, dünyayı
kötülerden kurtarıp doğanın insanlık için yeniden
canlanacağına, zalimlerin sonu olacağına, iyilerin
sadece filmlerde kazanmayacağına bir işaret olacak
diyorlar… Sağlık çalışanlarından başka kimse “kahra-
manlık öyküleri” anlatamayacak torunlarına dünya-
nın iyiye doğru bu değişiminde, değişimin
kahramanları sağlık çalışanları olacak…  

Tüm babaların babalar gününü kutlar, herkese sev-
dikleriyle birlikte sağlıklı ve keyifli bir yaz mevsimi
geçirmesini dilerim. Umutla…D
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EDİTÖRDEN

PROF. DR. ERSİN AKPINAR
AHESEN DERGİ EDİTÖRÜ
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YÖNETİMDEN

DR. ALİ KÖME
AHESEN HUKUK VE MEVZUAT SEKRETERİ

İlk adımlarını atarken heyacanlıy-
dık, korkuyorduk, merak ediyor-
duk, acabalarımız vardı. Yola

çıkarken eşimizden dostumuzdan
zaman ayıracağımızı, çocuğumuzla
geçireceğimiz vaki en ar racağı-
mızı da biliyorduk. Ama daha 

için hepsine değerdi. 

Yol çok uzundu, engebeliydi. Bir
sürü kanun maddesi, bir sürü yönet-
melik maddesi ve dahası bir sürü çö-
zülmesi gereken sorun vardı. Sahada
canla başla çalışan aile hekimliği çalı-
şanları, çalışmaları sırasında bir sürü
zorlukla karşılaşıyordu. Biz belki bir

oluruz belki bir oluruz
diye düşündük ve bu sendikayı kur-
duk. Şimdi 3 yıllık bir dönemin so-
nuna doğru yaklaşırken geriye doğru
bak ğımızda 
de , de ve

de oldu-
ğunu görüyoruz. Ama en azından

olmadı-
ğının sevincindeyiz. 

Tüm aile hekimliği çalışanlarının sen-
dikal ih yacı olduğu bilinciyle, ister
bizden olsun ister başka sendikadan,
uğraşan, didinen, 

düşünce-
sinde olan herkesi bizimle hisse k.
Yolda yalnız olmadığımızı hissetme-
mizi sağlayan ak vistler şevkimizi
her zaman yüksel . Sendikal müca-
delenin bir teması değil,
bir teması olduğunu unut-
madan mücadeleyi her geçen gün
daha da ar rarak çalışıyoruz.

- 8 Şubat’ta büyük Ankara Mi ngi’ne
otobüs temini ile üyesi olan illerde
derneklerimize destek sağladık.

- Covid-19 salgını başlamasıyla yurt-
dışından gelen vatandaşlara izolas-
yon için rapor düzenlenmesi
amacıyla  aile sağlığı merkezlerimize
yönlendirilmesinin bulaşı ar rdığın-
dan, kişisel koruyucu ekipmanların
salgın başında hiç verilmemesi daha
sonrasında da eksik ve her ilde farklı
KKE dağı lmasına i razlarımızı ile k. 

- İdari izinli, hastalık izni ya da covid-
19 pozi f olan sağlık çalışanlarının
karan nada iken vekalete bakılmak-
sızın ücret kesin si yapılmamasını;

- Sağlıkta şidde  önlemek için etkin
şiddet yasası düzenlenmesini ve var
olan yasalardaki cezaların indirime gi-
dilmeden uygulanmasını talep e k.

Lü en sizler de elinizi bu taşın al -
nıza sokun. Sağlıkta şiddet, özlük
hakları ve her türlü kazanımda yanı-
mızda olun, destek olun. 

Ve yeni döneme daha güçlü, daha
kalabalık ve daha etkin girelim. 

Ve son söz olarak unutmayalım 
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HUKUK KÖŞESİ

AV. H. GÜLÜMSER UĞURLU
AHESEN HUKUK DANIŞMANI

İçinde bulunduğumuz gün-
lerde, sağlık çalışanlarının
kendi sağlıkları, ha a hayatları

pahasına, insan sağlığını ve haya-
nı kurtarmak için ön cephede

savaşmalarının tüm kamuoyunun
takdirinde olduğunu hüzünlü bir
sevinçle gözlemliyoruz.

Bu durum; belki de, sağlıkta şid-
de n önlenemez ve ar k katla-
nılamaz olduğu son zamanlarda,
toplumsal bir dönüşüm için
umut ışığıdır. Yine şidde n ön-
lenmesi için devle n bu konuda
adım atma zorunluluğunun kaçı-
nılmaz hale gelmesi ne cesinde
uzun zamandan beri beklenen
“Sağlıkta Şiddet Yasa’sı” da mec-
listen hızla geçmiş r. Her ne
kadar, fail hakkında CMK 231.
Maddede düzenlenen 

hükmünün uygulan-
mamasına yönelik bir düzen-
leme yapılmamış olması
caydırıcılık açısından beklenen
sonucu doğurmasa da cezaların
alt sınırının ar rılması ve yine
HAGB’den sonra sanık lehine
uygulanacak olan TCK’ 51. mad-
desindeki “erteleme”  hükümle-
rinin uygulanmasının
yasaklanması kısmi bir iyileş-

rme olarak kabul edilmektedir. 

Sağlıkta şiddetin bu kadar gün-
demde olması ve pandemi sü-
recinde sağlık çalışanlarının
sağlıkları ile ilgili riskleri, iş gü-
venliği ve bu hususta devletin
sorumluluğunu tartışma gere-

ğini ortaya çıkarmıştır.

Her ne kadar bağımsız çalışan
hekim ile hasta arasındaki ilişki,
sözleşme ilişkisinden kaynaklı ve-
kâlet ilişkisi olarak kabul edilse de
Aile hekimleri ile hasta arasındaki
ilişki kamu hizme  ilişkisidir. 

Aile Hekimliği Kanunu’nun 657
Sayılı Kanun’dan farklı olması,
Aile Sağlığı Merkezinin işle lme-
sinde bazı özel hukuk uygulama-
ları, Aile hekimliğinin bağımsız bir
kuruluş olduğu şeklinde hatalı bir
düşünceye yol açmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi kararı, Aile

hekimliği hizmetlerinin ücretsiz
olması, çalışma saatlerinin yö-
netmeliklerde düzenlenmesi, zo-
runlu nöbet görevleri, izin ve
diğer özlük haklarına yönelik dü-
zenlemeler aile hekimi ile hasta
arasındaki ilişkinin kamu hizme
ilişkisi olduğunu göstermektedir.

Aile Hekimliği Uygulama Yönet-
meliği’ndeki  düzenleme;  mer-
kezin işle lmesinin  aile
hekimlerinin bağımsız bir organi-
zasyonuymuş gibi görünmesine
yol açsa da; kuralların idare tara-

ndan belirlenmesi, fiziki ve tek-
nik şartlar ve merkezin
giderlerinin idare tara ndan kar-
şılanıyor olması da kurumun
özel değil Sağlık Bakanlığı’na
bağlı kamu kuruluşu olduğunu
göstermektedir.

Aile Sağlığı 
Çalışanlarının 
Şiddet ve Covid-19
Kapsamında 
İş Güvenliğine 
Bağlı Hakları 
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Nitekim Aile Hekimliği Ödeme ve
Sözleşme Yönetmeliği‘nin 16/c
maddesinde sözleşmeyle çalış rılan
aile hekimine, hizmet verdiği mer-
kezin kira, elektrik, su, yakıt, tele-
fon, internet, bilgi-işlem, temizlik,
büro malzemeleri, küçük onarım,
danışmanlık, sekretarya ve bbi
sarf malzemeleri gibi giderler için
sabit bir ödemenin yapılacağı
hükmü ge rilerek merkezinin ba-
ğımsız bir organizasyon olmadığı
netleşmiş r.

Kamuya Ait İşyerleri de 6331 Sayılı
İş Güvenliği Kanunu’na Tabidir.

6331 Sayılı Kanun’un 2. maddesinde
kamu ve özel sektöre ait bütün işlere
ve işyerlerine, bu işyerlerinin işve-
renleri ile işveren vekillerine, çırak ve
stajyerler de dâhil olmak üzere tüm
çalışanlarına faaliyet konularına ba-
kılmaksızın kanun hükümlerinin uy-
gulanacağı düzenlemiş r. 

Bu kanun çerçevesinde işveren (
Aile Sağlığı Çalışanları açısından
Sağlık Bakanlığı)  mesleki risklerin
önlenmesi için, eği m ve bilgi veril-
mesi dâhil her türlü tedbirin alın-
masını gerekli araç ve gereçlerin
sağlanmasını, sağlık ve güvenlik
tedbirlerinin değişen şartlara uygun
hale ge rilmesi ve mevcut duru-
mun iyileş rilmesini sağlamalıdır.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
alanındaki yükümlülükleri, işvere-
nin sorumluluklarını etkilemeye-
ceği gibi, işveren; iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerinin maliyetini
çalışanlara yansıtamaz. Bu du-
rumda özellikle pandemi süre-
cinde, kişisel koruma
ekipmanlarının,  konunun uzman-
ları tarafından belirlenen nicelik ve
niteliklere uygun olarak eksiksiz
sağlanması gerekir. Yine herhangi

bir bulaşa ya da işyerindeki diğer
hastalık ve tehlikelere ortaya çıka-
cak şiddet olaylarına karşı aile sağ-
lığı merkezlerinin fiziksel koşulları
düzenlenmelidir. 

6331 Sayılı Yasa’nın 13.  Maddesi,
çalışanlara,  ciddi ve yakın tehlike ile
karşı karşıya kalanların durumun
tespit edilmesini ve gerekli tedbirle-
rin alınmasını talep etme ve şartların
oluşması halinde gerekli tedbirler
alınıncaya kadar çalışmaktan ka-
çınma hakkı sunmuştur. Bu hakkın
kullanılması için kanunda belir len
diğer şartların oluştuğuna dair tespi-

n yapılması gerekmektedir. Ancak
ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez
olduğu durumlarda usulüne uygun
tespit yapılmaksızın işyerini veya
tehlikeli bölgeyi terk ederek belirle-
nen güvenli yere girme hakları da
söz konusu olabilecek r. 

Hâlihazırda pandemi sürecinde aile
sağlığı merkezlerinde yakın ve ciddi
bir tehlikenin varlığından bahsedile-
mese de Anayasa’da koruma al na
alınan ve birinci derece hak olan
“yaşama hakkı “ çerçevesinde ve bu
kanun kapsamında Covid-19 şüp-
heli hastaya müdahale gerek ğinde
gerek işyeri koşullarının gerekse
diğer koruyucu güvenlik tedbirleri-
nin alınmasını istemek ve bu ted-
birlerin alınmaması halinde
doğrudan riskli olabilecek durum-
larda çalışmadan kaçınmak söz ko-
nusu olabilmelidir. 

İşyerinde herhangi bir çalışanın

Covid-19 hastalığına yakalanması
halinde yine 6331 Sayılı ve 5510
Sayılı Yasa’da belir len iş kazası ve
meslek hastalığına dair koruyucu
hükümler uygulanacak r. 

Çalışanın iş yerinde veya işini yü-
rütmesi nedeniyle meydana gelen,
ölüme sebebiyet veren veya vücut
bütünlüğünü ruhen ya da bedenen
engelli hâle ge ren her olay iş ka-
zası olarak kabul edilmektedir. 

Yine çalışanın çalıştığı veya yaptığı
işin niteliğinden dolayı tekrarlanan
bir sebeple veya işin yürütüme
şartları yüzünden uğradığı geçici
veya sürekli hastalık, bedensel
veya ruhsal engellilik haline de
meslek hastalığı denilmektedir. 

Çalışanlar, iş kazası veya meslek
hastalığı ne cesinde,  geçici iş gö-
remezlik süresince günlük geçici iş
göremezlik ödeneği, sürekli iş göre-
mezlik geliri bağlanması ve yine ay-
rıca iş kazası veya meslek hastalığı
sonucu ölen sigortalının hak sahip-
lerine, gelir bağlanması; gelir bağ-
lanmış olan kız çocuklarına
evlenme ödeneği verilmesi, iş ka-
zası ve meslek hastalığı sonucu
ölen sigortalı için cenaze ödeneği
verilmesi gibi haklardan faydalana-
bileceklerdir. 

Bunların dışında, bu çalışanların, te-
davi giderleri, gelir kaybı vs. du-
rumlar için maddi tazminat, şartlar
halinde manevi tazminat ve yine
ölüm halinde mirasçılar lehine des-
tekten yoksun kalma tazmina  ve
manevi tazminat hakları da mevcut
olup bunlar yukarıda bahsedilen
kanunların tanıdığı hakların dışında
ve işveren tara ndan karşılanacak
olan haklardır.
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DR. A. ERDAL UĞURLU

Eski Mısır’da hekimlik, ku-
ramcılara (Iatrosofist) da-
yanıyordu. Bu

Iatrosofistler iyileştiriciydi. İÖ
üçüncü yüzyılda iki hekim He-
rophilos ve Erasistratos ilk kez
deneyciliğe başladılar, kadavra-
ları ilk kez viviseksiyonlarla in-
celediler. Nabzı ilk tanımlayan
Herophilos, bebeklik, ergenlik,
olgunluk ve yaşlılık nabızlarını
tasnifledi. Galenos (İS ikinci
yüzyıl, Kos’lu hekim), sendromu
tanımlamış; 

şek-
linde tarif etmiştir.

Mısır’dan an k Yunan’a oradan
da Arap-İslam (Türk ve Acem)
coğrafyasına doğup gelişen p
ilmi genel olarak diğer bilimlerin
dışında değildi çoğunlukla. Öyle
ki İbni Sina, ussal bilimleri, spe-
küla f (gerçeği arayan) ve pra k
(gönenci amaçlayan) olarak ikiye
ayırmış r. Dünyada ilk deney de
yine bu coğrafyada Razi (Rha-
zes) tara ndan yapılmış ve Bağ-
dat ken nde hastane kurmak
için, ken n çeşitli yerlerine et
parçaları asmış çürümenin en az
olduğu bölgeyi hastane yeri ola-
rak belirlemiş r. Razi aynı za-
manda kızamık ve çiçek
hastalığının ilk tanımını yapan
hekimdir. Hekim kelimesinin ba
dillerine doktor(her iki anlamıyla
da yani hem hekim hem akade-
mik unvan, bilen öğreten) olarak
geçmesinin nedeni büyük hekim
İbni Sina’nın aynı zamanda filo-
zof olmasıdır. Tıp disiplinine, do-
ğanın normal işleyişi önündeki

engelleri kaldırma sana  adını
vermiş ve hastalıkların çevreyle
etkileşimini tanımlayıp epidemi-
yolojiyi kurmuştur.

Bu uzun girizgâh,  güncele bağ-
lanarak 

Bu tanım,
unutulduğundan ya da ihmal
edildiğinden, belki görmezden
gelindiğinden teknolojik dona-
nımı yüksek modern p ya da
daha geniş anlamda bilim ve in-
sanlık yüzyıl sonra yine büyük
bir hastalık yıkımı-kıyımı ile karşı
karşıya. Yüzyıl önceki kadar ça-
resiz değil evet ama problem
büyük. Doğrudan ölümlere ve
ciddi sağlık sorunlarına ek olarak

yine insan sağlığına uzun erimde
zarar verecek ekonomik, top-
lumsal ve siyasal sonuçları ile
büyük. Doğrudan hiç la  eğip
bükmeden söylemek gerekirse,
bu yıkıcı salgının, diğer salgınla-
rın ve fakat salgın olmayan ama
kitlesel ölümlere neden olan
başta kanser ve diğer kronik
hastalıkların tamamı Epidemiyo-
loji biliminin konusudur. Bu has-
talıkların tanı ve tedavileri, klinik
seyri ve takipleri elbe e klinis-
yenler ve donanımlı, gelişmiş
hastanelerde yapılmalı ama esas
sorunun ve çözümün tüm bu
tabloların oluşmadan önlenmesi
yani Tıp Biliminin üs e verdiği-
miz tanımından da anlaşılacağı
üzere doğanın normal işleyişinin
sağlanması ile mümkündür.

Corona 
Günlerinde 
Birinci Basmak
Hekimliği
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Finansmanı ve işletmesinin nasıl
olacağı tar şmalı olsa da teknolojik
donanım, insan(ye şmiş insan)gücü
ve ulaşılabilirliği tar şmasız olan
ikinci ve üçüncü basamak hastane-
lerin yanında ve onlara ek olarak
ulaşılabilir, bina kapasitesi yeterli ve
donanımlı, hekimleri ve hemşireleri
bu iş için özel eği mli, ekibi tam,
birinci basmak (koruyucu) sağlık
kuruluşlarının şart olduğu nasıl da
gün gibi aşikâr. Aslında hastanele-
rin yanında değil önünde olmaları,
sağlık sistemine açılan kapı olma-
ları, salgınların önlenmesinden kro-
nik hastalık tarama ve takibine
ha a tedavisine kadar tüm siste-
min anahtarı olmaları, kısa vadede
hastalık önleme ve tedavide çok
ama çok etkili olsa da toplumsal,
ekonomik, sosyal ve siyasal fayda-
ları yadsınamaz ölçekte görünür,
sarih değil midir? 

Tüm dünyanın bir kez daha, bu sal-
gın sönümlendikten sonra değil sal-
gın, yangın anında bile
aşılamasından, sağlıklı içme suyuna,
beslenmeye, kronik hastalıkların
önlenmesinden tedavisine birinci
basmak sağlık kuruluşlarına gereken
finansmanı ve psikolojik önemi ver-
meleri haya  bir gereklilik r. Eski
Romalılar, veya hedonizmin
yerine  u le ya da u latas terimle-
rini koymuşlar, amaç keyif, sınırsız
ve zararlı zenginlik değil de yararlılık
ise insanları oyalamak ya da kandır-
mak değil de sorunlarına çözüm
üretmekse, insanları çok para har-
camaya teşvik etmek yerine daha
ucuza ve hemen her kesime ulaşa-
bilen kaliteli sağlık hizme  ver-
mekse yol, yöntem efek f(hekimin
eği minden, binasının kalitesine,
ekibinden, donanımına kadar) bi-
rinci basmak hekimliğidir.

(Ortama
uyanın haya a kalma) ilkesi biyolo-

jik bir terim olup yüzyılları, milyon
ha a milyarca yılları ifade eder, vi-
rüsün yaşam döngüsünde birkaç
yıla denk gelen ve mutasyonlarla
kendini gösteren bu biyolojik ilke
insan yaşamı için üs e de belir -
ğim gibi çok uzun sürelere yine
mutasyonlarla denk gelir. Kısacası,
böyle salgın zamanlarında bıraka-
lım güçlü olanlar haya a kalsın an-
lamına gelebilecek olan 

gibi anlamsız söylemler
bbın herd immünite kavramıyla,

hekim duyarlılığı ve sorumluluğu
ile örtüşen şeyler değildir. Bizlerin
hekim olarak sorumluluğumuz, bu
salgının şu an için bile önlenmesi
ve insanların korunması için gere-
kenlerin yapılabilmesi ve gerek
birey olarak hastalarımıza gerekse
topluma bunu anlatabilmek r.

Eskilerde büyük acılar çekmiş bir
meslektaşımız mizahı şöyle tanımla-
mış: 

Acı için ise bakın ne demiş: Bir in-
sanın acı çekmesi, gazın boş bir
odadaki davranışına benzer; oda
ne kadar büyük ya da küçük olursa
olsun gaz nasıl tüm odayı kaplarsa
acı da büyük ya da küçük olsun
fark etmez tüm ruhu, benliği kap-
lar. Bu nedenle bir insanın acısının
büyüklüğü görecelidir.

Tüm ülke ve insanlık 
olarak acının hiç 
olmadığı bol mizahlı
günlere kavuşmayı diler,
bu süreçte şehit olan 
meslektaşlarımızın tüm
sağlıkçıların anısı önünde
saygı ile eğilirim…
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DR. ŞENOL KITAY

MURAT AKARSU

- 1979 Yılında Şanlıurfa`nın Si-
verek ilçesinde doğdum. İlk ve
orta öğrenimimi Siverek`te, liseyi
Diyarbakır Cumhuriyet Fen Li-
sesi`nde okudum.  1999 yılında
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi`ni kazandım ve
2006`da mezun oldum. İlk mec-
buri hizme mi Şanlıurfa’da yap-

ktan sonra 2007 yılında
İstanbul Bezm-i Alem Valide Sul-
tan Vakıf Gureba EAH` de İç
Hastalıkları ih sasına başladım.
Vakıf Gureba EAH 2010 yılında
vakıf üniversitesine dönüştüğü
için İstanbul Okmeydanı
EAH`nde asistanlığımın geri kala-
nını tamamlayarak 2011 yılında
İç hastalıkları uzmanı olarak 2.
mecburi hizme m için Gercüş
Devlet Hastanesine atandım.
Aynı hastanede başhekimlik yap-

m. 2014 yılında Okmeydanı
E.A.H ne atandım ve halen aynı
hastanede çalışmaktayım. Evliyim
ve bir erkek çocuk babasıyım.

- İç Hastalıkları Klinikleri COVID-
19 salgınının Türkiye`de görül-
meye başlamasından i baren
hastaların ilk başvuru ve hospita-
lizasyonu aşamasında hasta ile
temas eden ilk klinik birimler-

dendir. İç hastalıkları uzmanı ola-
rak ben ve arkadaşlarım da salgı-
nın başından beri enfeksiyon
hastalıkları kliniği ile sıkı iş birliği
içerisinde hastaları yakından takip
ve tedavi etmeye başladık. Salgı-
nın resmi olarak ülkemizde henüz
görülmediği günlerde a pik pnö-
moni tanısıyla takip edilen ancak
henüz kesin tanı almamış hastala-

rımız vardı. Bu hastaların tedavi-
leri devam ederken 11 Mar a ilk
COVID-19 vakasının bildirilme-
sinden sonra izolasyon koşulları
al nda ekip olarak çalışmaya baş-
ladık. Hastanemiz pandemi mer-
kezi olarak ilan edildikten sonra
hastanenin neredeyse tamamı
COVID-19 hastalarına hizmet
vermeye başladı.

Dr. Murat 
Akarsu
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- 23 Mart tarihinde tu uğum gece
nöbe nde üşüme, treme ve ateş
hali geliş . Ertesi gün miyalji, halsiz-
lik ve subfebril ateşin devam etmesi
üzerine çalış ğım hastaneye baş-
vurdum. Çekilen toraks BT`de viral
pnömoni bulguları saptandı. Bunun
üzerine hastaneye ya şım yapılarak
tedaviye başlandı. Aynı gün PCR
tes  için sürüntü örneği verdim. 

- COVİD-19 ön tanısıyla hastaneye
ya rıldıktan sonra subfebril ateş ve
miyalji dışında başka şikâyetlerim
yoktu. Hastaneye ya şım sırasında
plaquenil, tamiflu ve an biyoterapi
başlandı. 2 günlük ya ştan sonra
genel durumumun iyi olması üze-
rine, tedavilerime evde izolasyon
koşullarında devam etmek üzere ta-
burcu oldum. Evde tedavilerime
devam ederken diare, kuru öksürük
ve nefes darlığı semptomlarının
başlaması üzerine oturduğum eve
en yakın hastane olan Bakırköy Dr.
Sadi Konuk EAH`ne başvurdum ve
ardından hastaneye ya şım yapıldı.
Bu sırada 4 gün önce Okmeydanı
EAH`de alınan PCR sürüntü örne-
ğinin sonucu COVİD-19 pozi f
çık . Takiplerimde ateş ve ishalin
devam etmesi ve alınan kan kültür-
lerinin sonuçlarına göre piperacilin-
tazobactam tedavisi başlandı.
Hastaneye ya şımın 3. gününde
dispne geliş . Oksijen saturasyo-
numda düşme olması üzerine nazal
oksijen tedavisi başlandı. Laboratu-

var verilerinde inflamatuvar markır-
ların yükselmesi, arter kan gazı veri-
leri ve klinik durumum
değerlendirilerek yoğun bakım üni-
tesine ya şım yapıldı. An viral te-
daviye Favipiravir eklendi.  

- Favipiravir ve geniş spektrumlu
an biyo k başlandıktan 2 gün
sonra ateşim düşmeye başladı. Son-
rasında yoğun bakımdan çık m
ancak nazal oksijene devam e m.
Ya şımın 6. gününde solunum sı-
kın m azaldı ve diare düzeldi. Ya şı-
mın 7. gününde oksijen
saturasyonum yükseldi ve nazal ok-
sijen tedavisine ih yacım kalmadı.
Ertesi gün semptomlarımın tama-
men düzelmesi üzerine taburcu
oldum. İyileşme sürecimde favipira-
vir ve geniş spektrumlu an biyote-
rapinin belirgin etkisi olduğunu
gözledim.

- Bu salgın dünyanın neredeyse her
bölgesini etkilemiş ve milyonlarca
insanın hastalanmasına ve yüzbin-
lerce insanın ölümüne yol açmış ve
bütün insanlığı derinden etkilemiş-

r. Salgınla mücadele eden bir
hekim ve salgından etkilenmiş bir
hasta olarak ista s ksel olarak sal-
gının yaş dağılımına göre morbidite
ve mortalite oranlarına bakarak gü-
venlik hissine kapılmamak gerekli-
dir. Salgınla mücadelede yetkililer
tara ndan yapılan uyarı ve kısıtla-

malara karşı daha duyarlı olunmalı-
dır. Salgına karşı ön cephede sava-
şan sağlık çalışanları olarak virüsle
enfekte hastalarla direkt temas ha-
linde olduğumuz için büyük bir risk
al ndayız. Bu nedenle sağlık çalı-
şanlarının doğru ve yeterli ekip-
manla dona lmış olması çok
önemlidir. Sağlık ekibinin çalışma
koşulları op mize edilmelidir.  Bir
sağlık neferi olarak görevimi kaldı-
ğım yerden devam ediyorum. Salgın
sürecinde yap ğım mesleğin kutsal-
lığını çok derinden hisse m. Hasta-
lığım süresince takip ve
tedavilerimde önemli katkıları olan
değerli bir hekim olan abim Doç. Dr.
Cevher Akarsu`ya ve ekipteki tüm
hekim, hemşire ve personellere
minne arım. Yaşanan bu tecrübenin
bu ve bundan sonraki salgınlarla
mücadelede faydalı olmasını umu-
yorum.

CEVHER AKARSU

- 1997-2003 yılları arasında İ.Ü
Cerrahpaşa Tıp fakültesini bi rdik-
ten sonra 2005-2010 yılları ara-
sında Okmeydanı EAH de genel
cerrahi ih sası yap m. Doğubayazıt
devlet hastanesindeki mecburi hiz-
me mden sonra 2011 de Marmara
Üniversitesi Pendik EAH de çalış-

m. 2012 de halen çalış ğım Bakır-
köy Dr.Sadi Konuk EAH genel
cerrahi kliniğinde göreve başladım.
2014 te Almanya Mar n-Luther-
Üniversitesi,Halle-Wi enberg’de
Observer olarak çalış m. 2017 yı-
lında genel cerrahi alanında doçent
oldum.
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- 9 yıldır

- Ben branşım gereği salgın öncesi
planlamalarda yer almadım. Hasta-
nemizde hastalar için yatak ayarlan-
dığını, ekipman temini ile ilgili
çalışmalar yapıldığını ve personel
görev dağılımlarının belirlendiğini
biliyorum. Ancak i raf etmeliyim ki
ilk başlarda bazı kaoslar oluştu
çünkü Bakırköy ilk günden i baren
hastaların en çok başvurduğu mer-
kez oldu, hastane bahçesinde ciddi
kuyruklar oluştuğundan planlama

sürecinde zorlandık. Başhekimimiz
bütün hekimleri ve diğer sağlık per-
sonelini mücadeleye dahil ederek
hızlı bir adaptasyonun gelişmesini
sağladı. Ben de COVID-19 servi-
sine dönüştürülen genel cerrahi kli-
niğinde yatan COVID-19
hastalarının takip ve tedavi süreçle-
rinde görev aldım.

Cevap 5: Murat nöbet ertesi gece
beni aradı, ateşi olduğunun ve
COVID-19 dan şüphelendiğini söy-
ledi. Ertesi gün(25 Mart 2020) PCR
tes  ve toraks BT kararı aldık. Kendi
hastanesinde yap rdığı BT de viral
pnömoni bulguları mevcu u. Böy-
lece tanı kondu aynı gün Okmey-

danı EAH ne ya rılarak tedavisine
başlandı. 26 Mar a evde tedavisine
devam edilmek üzere taburcu
edildi. Evde kendini izole ederek te-
davisini almaya başladı. 31 Mar a
hastanede çalışıyordum, Murat beni
aradı, sesi çok kötü geliyordu, solu-
num sıkın sı yaşadığını anla ğında
ciddi bir durumla karşı karşıya oldu-
ğumuzu anladım,  sakin olmasını ve
çok kısa sürede yanında olacağımı
söylediğimde benim de gözlerim
dolmuştu. Sonrasında anla lması
güç bir süreç yaşadık. İlk haberi al-
dığımda bir yandan hızlıca arabaya
binerek Murat’ın evine doğru yol
alırken, bir yandan 112 ye ulaşmaya
çalışıyordum ancak yoğunluktan
ötürü çağrı merkezi beni sıraya aldı-
ğını ve bir süre sonra bağlanacağımı
bildiriyordu, bir türlü 112 çağrı mer-
kezine bağlanamadım ve vazgeç m,
zaten bu süre içinde Murat’ın evine
ulaşmış m. Kendi araçlarımız ile Ba-
kırköy EAH ne gi k ve bizim servi-
simize ya rdık. Klinik bulguları
kötüleşiyordu, düşmeyen ateş ve
kesilmeyen bir ishali vardı. İlk semp-
tom görülmesinin 10. Ve 11. günle-
rinde solunum sıkın sı gelişmeye
başladı, şuur bozukluğu geliş  ve
genel durumu bozuldu. Yoğun
bakım ve solunum desteği aşama-
sına geldiğinde oldukça endişelen-
dim. Solunum sıkın sı olsa da
entübe olmasını istemiyordum. Zor-
lukla konuşuyor oldukça yorgundu,
entübasyonu istemediğini o da söy-
ledi. O zor kararı verdiğimiz anı her-
halde hiç unutmayacağım. Yoğun
bakım ya şı olduğu gece nazal oksi-
jen ve prone pozisyonuna alarak
desatüre olmasını engelledik, O za-
mana kadar Favipravirin sadece
yoğun bakımdaki entübe hastalara
verilme endikasyonu vardı, nöbetçi
enfeksiyon hastalıkları ve anestezi
uzmanları ile görüştükten sonra Fa-
vipravir başlanması kararını aldık,
24 saat sonra Sağlık bakanlığı bilim
kurulu Favipravirin bütün hastalara
daha erken aşamalarda kullanılması
gerek ği kararını aldı. Çok şükür ki
6-8 saat sonra durumu stabillendi,
ateşi düştü, sabah saat 06 da ‘’biraz
kefir içmek is yorum’’ dediğinde
çok umutlandım. Çünkü 1 ha adır
neredeyse hiçbir şey yemiyor, zorla-
dığımda ise kusuyordu. Sonraki
günler solunumu giderek topar-
landı, ishali kesildi ve bir iyileşme
sürecine girdi.

Uzm. Dr. ; bir yandan pandemi sürecinde
çalışırken, bir yandan da teşhisi konulan

kardeşi Uzm. Dr. ’ya refakat e .
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- COVID-19 ile birlikte herşey alt
üst oldu, cerrahi hastaları yerine
pnömoni hastalarını tedavi etmeye
çalışıyorduk. Biz cerrahlar zaten
ameliyathane koşullarında belli izo-
lasyon koşullarında çalışmaya alışık-

k ancak sağlık çalışanlarının büyük

bir bölümü ilk defa bu kadar ağır
izolasyon koşullarında çalışmakta
zorlanıyordu. Başlangıçta kısıtlı
ekipman nedeniyle de bir tedirginlik
yaşandı.  Hastaların bütün ih yaç-
ları refakatçileri olmaksızın bütü-
nüyle sağlık çalışanları tara ndan
özellikle de hemşire ve personeller
tara ndan yapılmaktaydı. Oldukça
bulaşıcı olması nedeniyle bu sü-
reçte Murat gibi başka çalışma ar-
kadaşlarımızın da hastalanması
hepimizi üzmüştü ve çoğumuz ya-
kında hastalanacakmışız gibi bir ruh
hali içindeydik. Üstelik bu süreçte
birçoğumuz ailemizden ayrı yaşa-

maya başlamış k. İzolasyona adap-
tasyon süreci dışında sağlık çalışan-
ları müthiş bir refleks ve  çok
özverili bir şekilde süreci çok iyi gö-
türdü. Tedavi sonuçlarımız yüz gül-
dürücüydü ve dünyanın birçok
yerine göre oldukça iyi bir konum-
daydık. Ben kardeşimin tedavisi  sü-
recinde başta kendi çalışma
arkadaşım olan hekimler, hemşireler
ve personeller olmak üzere, enfek-
siyon ve anestezi bölüm hekimle-
rine teşekkür etmek is yorum.
Herkes elinden gelen her türlü des-
teği sağladı, bu zorlu süreci daha
hafif atlatmamıza yardımcı oldular. 
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DR. EMİNE ÖZDEN GEZER

Çin’in Wuhan ken nden
2019 yılının son günlerinde

ortaya çıkan Korona virüsü
(Covid19 olarak adlandırılan) sal-
gını,  önce Çin’i daha sonra da
çok hızlı bir yayılım göstererek
tüm dünyayı etkilemiş ve Dünya
Sağlık Örgütü bu durumu kısa
bir süre sonra pandemi olarak
nitelendirmiş r. Elbe e ki insan-
lık var oluşundan bu yana yeryü-
zünde buna benzer birçok salgın
hastalıkla karşı kalmışve bu sal-

gınlar hem toplum sağlığını hem
de toplum davranışını derinden
olumsuz yönde  etkilemiş ve yüz
binlerce insanın yaşamlarının
sona ermesine neden oldu.  İn-
sanlık, bugüne kadar geçirdiği
süreçlerle bu sorunlarla baş
edebilecek 21. Yüzyılın modern
ve gelişmişlik düzeyine varabildi.
Son yüzyılın en önemli gelişme-
leri olan sağlıklı ve temiz içme
sularının temini ve özellikle has-
talık  yapan  mikroorganizmala-

rın tespit edilebilmesi  ve bun-
lara karşı geliş rilen aşılar saye-
sinde salgın hastalıklar
konusunda çok büyük kazanım-
lar elde edildi. Yaygın bir şekilde
tüm dünyada uygulanan bağışık-
lama programları ile bulaşıcı has-
talıklar büyük bir oranda önlendi
ve ha a bazı hastalıklar yeryü-
zünden tamamen silindi. Bütün
bu ilerlemelerin sonucunda insa-
nın yaşam süresi çok büyük
oranda ar .
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Ancak bugün 21. Yüzyılın eşiğinde
geliş rdiğimiz tüm teknolojilerimize,
yap ğımız onca alet ve makineleri-
mize, neredeyse dünyayı küçük bir
köy haline ge rebilmemize ve ha a
gözümüzü uzayın boşluğuna dikip
kendimize yenidünyalar arama çaba-
sında iken, insanlık birden bire daha
önce hiç karşılaşmadığı bir virüsün
neden olduğu küresel bir salgınla
karşı karşıya kalmış ve sanki yüzyıllar
öncesine giden bir zaman tüneline
girmiş r.  Gerçekler bir kez daha biz
insanoğlunun tüm planlarını alt üst
etmiş, ne kadar ileri teknolojiler ge-
liş rirsek geliş relim tekrar en basit
önlemleri, tedbirleri günlük haya -
mıza sokmaya, kendi dünyamıza ka-
panmaya mecbur bırakmış r. Ar k
nerdeyse tek umudun virüse karşı
bir aşı geliş rmesi olduğu tüm dün-
yaca kabul edilmektedir. Tam da son
yüzyılın en büyük buluşu olan aşıla-
rın gerekliliğinin sorgulandığı, aşı
karşıtlığı söylemlerinin giderek art-

ğı bu dönemde ne acıdır ki insa-
noğlu umutlarını yine bir virüse karşı
geliş rilmeye çalışılan bir aşıya bağ-
lamış r. Koruyucu sağlık hizmetleri-
nin ve özellikle bağışıklama

çalışmalarının önemi bir kez daha
tüm dünyada ve ülkemizde anlaşıl-
mış r. Hastalığı tedavi etmenin zor
ve pahalı ancak kişiyi ve toplumu
korumanın hem kolay hem de ucuz
olduğu tekrar anlaşılmış r. 

Aile hekimliği sistemi içinde top-
lumu oluşturan bireye ve dolayı-
sıyla topluma tıpkı “ormanı
anlamak için ağacı, ağacı anlamak
için ormanı bilmek gerek “ düşün-
cesiyle koruyucu birinci basamak
sağlık hizmeti sunulmaktadır. Biz-
ler biliyoruz ki salgın hastalıklarla
tedavi edilerek değil ancak kayna-
ğında önlem alınarak mücadele
edilebilir. Aile hekimleri bireylere
sunmuş olduğu izole edici önlem-
lerle ve kişileri takip ve bilinçlen-
dirme çabaları ile salgının
kontrolünde önemli yer almıştır. 

Salgının ar şının devam e ği şu
dönemde aile hekimleri üzerlerine
düşen görevleri en iyi şekilde ye-
rine ge rmekten geri durmayacak-

r. Yeter ki aile hekimliği daha
güçlü, daha verimli ve etkin bir sis-
tem olarak oluşturulabilsin sağlık
sisteminin merkezine yerleş rilebi-

lir. Son yaşanan salgın da göster-
miş r ki tüm dünyada koruyucu
sağlık hizmetlerinin geliş ği ülke-
lerde sağlık hizmetleri daha iyi su-
nulabilmiş salgının olumsuz etkileri
daha hafif atla labilmiş r. 

Güçlü bir koruyucu sağlık hizme ,
güçlü bir bağışıklama programı ve
dolayısıyla güçlü bir aile hekimliği
sistemi bu ülkenin en büyük sağlık
hizme  gücünü oluşturacak r.
Umarım ülkemde bu dönemden
sonra koruyucu sağlık hizmetlerine
gerekli ve hak e ği önem verilir.
Bu gelecek nesillerin sağlığı için a -
lacak çok önemli bir adım olur. Biz
aile hekimleri her koşulda bu amaç
için tüm gayret ve emeğimizi sarf
etmeye devam edeceğiz. Gelecek
aydınlık güzel günler hepimizin
emeği ile olacak r.

Sağlıklı, daha güzel,
aydınlık yarınlarda
olabilmek 
umuduyla…
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DR. ASLI ÖNCEL
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DR. HÜLYA UÇAK
AHESEN SOSYAL İLİŞKİLER, DIŞ İLİŞKİLER
ve BASIN YAYIN SEKRETERİ

Bu sene dünya yeni yıla
Covid-19 pnömoni vakaları
ile girdi. Hızla yayılan hasta-

lık kısa sürede salgın halini alarak
ülkelerin ekonomilerini, sağlık sis-
temlerini alt üst ederken; insanları
da evlerine hapsetmeyi başardı.
Virüsle birlikte yaşam şeklimiz,
alışkanlıklarımız, psikolojimiz kı-
saca haya mız değiş . Sosyal
hayat kısıtlaması ile birlikte her
türlü ih yacımızı ev içinde karşıla-
maya başladık. Öyle ki ekmek pi-
şirmeyen, yoğurt mayalamayan,
pasta börek yapmayanımız kal-
madı. Salgınla birlikte haya mızın
çok da uzun olmadığı, garan sinin
hiç olmadığı, küçücük bir virüsle
yaşam seyrimizin değişebileceği
gerçeği ile yüzleş k. Salgından
önce dert e ğimiz şeylerin
‘’küçük ayrın lar ‘’olduğunu aslo-
lanın sağlık ve huzur olduğunu
düşünmeye başladık.

Bu yazımın amacı sizleri bitkiler-
den gelen şifa yolculuğuna çıkar-
mak,evde vakit geçirdiğimiz şu
günlerde biraz oyalanacağınız
biraz da kullandığınız kimyasal
kozme klere alterna f evde ya-
pabileceğiniz doğal bakım for-
mulasyonları önermek r. Sağlık
ordusunun çoğunluğunun biz
kadınlardan oluştuğunu ha rla-

r, salgın günlerinde maske-
bone-gözlük üçlüsü al nda
yıpranan cilt ve saçlarımız için
doğal bakım reçeteleri vermek
isterim.  Bu cümlemden sonra
okumaktan vazgeçen beylere

tavsiyem acele etmeyin ve oku-
maya devam edin lü en…Sizlere
yazıyı nerede bırakmanız gerek-

ğini söyleyeceğim.

Son 5000 yıllık dünya tarihinde
bütün uygar kavimlerin bırak ğı
eserler, bitkileri hastalıkların te-
davisinde kullandıklarını işaret
etmektedir. Sadece hastalık te-
davisi için değil ,sağlıklı kalabil-
mek için, güzelleşmek için ha a
keyif almak için kullanıldığı bilin-
mektedir. Peki insanlık tarihi
kadar eski olan ve günümüze
kadar ulaşan şifalı bitkilerden
günlük yaşan mızda yeterince
faydalanıyor muyuz?

Mesela çoğumuz uykumuz ka-
çınca bir fincan papatya çayının
iyi geldiğini, sinirleri ya ş rıcı,
sakinleş rici etkisi ile doğal an -

depresan olduğunu, içeriğinde
bulunan alfa bisabolol ve azu-
lene sebebiyle mide yanması ve
ülsere karşı da faydası olduğunu;

Yine melisa çayının ya ş rıcı et-
kisi ile stresi, gaz şişkinlik gibi
barsak problemlerini giderdiğini,
içerisindeki rozmarinik asi n
beynin öğrenme ve algılama işl-
evini ar rdığını;

Chai çayının an oksidan etki-
siyle bağışıklık sistemini kuvvet-
lendirirken kan şekerini
düzenleyip doygunluk hissi ver-
diğini;

Ihlamur çayının boğaz tahriş ve
ağrılarına iyi geldiğini;

Rezene çayının gaz ve şişkinliği
azal p iştah aç ğını, âdet öncesi
dönem ve menopoza iyi geldiğini;
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Nane çayının mide bulan sı ve
yanmaya iyi geldiğini;

Kuşburnu çayının dinçlik verdi-
ğini, bağışıklığı desteklediğini;

Adaçayının öksürüğü giderdiği ve
boğaz ağrısına iyi geldiğini 
biliyoruz.

Genç ve sağlıklı kalmak isteyen
herkesin içmesi gereken iki çay-
dan; beyaz çay ve yeşil çaydan da
bahsetmek is yorum.

Gençlik iksiri beyaz çay an oksi-
dan etkisi yanında, kollajen yıkı-
mını sınırlandırıp cilde esneklik
veren elas n maddesinin azalma-
sını önlüyor. Cildi güzelleş rerek
yaşlanma etkisini gecik rdiği gibi
sıkı ve parlak bir cilt oluşumunu
destekliyor.

Yeşil çay içeriğindeki EGCG saye-
sinde metabolizmayı hızlandırarak
yağ yakımını destekliyor. Düzenli
içildiğinde içerisindeki kateşin et-
kisiyle kilo kaybını ar rırken cilt
al  yağ dokusunun oluşumunu
azal yor.

Şimdi de kimyasal içerikli kozme-
kler yerine cilt bakım ürünü ola-

rak kullanılabilecek bitki yağlarını
tanımaya ne dersiniz? Yazının de-
vamının beylerin ilgisini çok da
çekmeyeceğini düşündüğümden
ancak ortak sorun olan sık el yı-
kama ve dezenfektan kullanmak-
tan çatlayan ellere önereceğim ev
yapımı kremden öncelikli olarak
bahsetmek is yorum. 2 ölçü aloe
vera jelini 1 ölçü eri lmiş hindis-
tan cevizi yağı ile karış rıyoruz ve
ağzı kapalı cam bir kaseye koyu-
yoruz. Nem bombası ve çatlak gi-
derici kremimiz hazır. Aloe vera
jelinin cil eki tedavi edici etkisi
ve hindistan cevizi yağının nem-
lendirici özellikleri birleş ğinde
ortaya mucizevi bir krem çıkıyor.
Bu kremi sadece ellerinizde değil
vücudunuzda ve yüzünüzde de
kullanabilirsiniz. Kimyasal ve par-
füm içeriği ile cildi kurutan duş
jelleri yerine de tavsiyem argan
yağlı doğal sabun olacak r. Cildi
derinlemesine temizlemesine
rağmen kurutmaması ha a nem-
lendirmesi, egzemalı, kuru ciltleri
rahatlatması ve saç diplerini arın-
dırması ar ları…

Evet sevgili beyler sizlerle veda-

laşma vak  geldi ça . Tabi evdeki
malzemelerle oda parfümü nasıl
yapılır merak etmiyorsanız…

Bitki yağlarının faydalarını bildiği-
mizde cildimizin ih yacına göre
karışımlar yaparak bize özel
bakım ürünleri oluşturabiliriz.

-Badem yağı en bilinen bitki yağ-
larındandır. İçeriğindeki A ve K vi-
taminleri sayesinde cildi
nemlendirirken, kaş, kirpik, saç ve
sakalların gürleşmesini sağlayıp
bakım yapar.

-Shea yağı, cildin elas kiye ni
dengeler, egzema, cilt kuruluğu
ve kaşın larını azal r, saça par-
laklık verir, besler.

-Avokado yağı,içinde bulunan
A,B1,B2,D ve E vitaminleri saye-
sinde cildi besler. Kuru ciltler ve

egzemada önerilir. Sadece yağı
değil meyvesi de maske olarak
kullanılır.

-Hindistan cevizi yağı, son za-
manların en popüler yağıdır.
Özellikle saç bakımında kullanılır
ancak cilde sürüldüğünde de ina-
nılmaz nemlendirip yumuşa r.

-Argan yağı, saçları onarıp can-
landırırken cildi nemlendirdiği için
özellikle el ve rnak bakımında
tercih edilebilir.

-Kantaron yağı, an sep k özelliği
vardır. Hücre yenilenmesini ar r-
dığından pişikte kullanılabilir.

-Ylang yağı, saç tellerini kalınlaş-
rma ve saçlı deriyi besleme ya-

nında kokusu ile ya ş rıcı, stres
giderici ve afrodizyak r.
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Son dört yağı eşit oranlarda ka-
rış rdığımızda güçlü bir saç
bakım maskesi yapmış oluruz. Bu
maskeyi önce saç diplerine
sonra tüm saça sürüp 2 saat
bekle p yıkadığımızda ve bunu
ha ada bir uyguladığımızda saç-
larımızın nasıl beslenip, canlandı-
ğını ve güçlendiğini görebiliriz.

-Üzüm çekirdeği, nar çekirdeği,
kuşburnu çekirdeği ve kayısı
çekirdeği yağları cildi nemlendi-
ren, sıkılaştıran özelliklerinden
dolayı cilde kullanılabilecek
yağlardandır.

-Greyfurt ve zencefil yağı ödem
ve enflamasyonu azal r.

-Biberiye yağının kan dolaşımını
hızlandırdığı, kokusu ile ha zayı
güçlendirip sigara içimini azalt-

ğı, sürüldüğünde baş ve eklem
ağrılarına iyi geldiği, cilde canlılık
ve parlaklık kazandırdığı biliniyor.

-Ardıç yağı, ısı cı, canlandırıcı ve
dezenfekte edici özelliklerinden
dolayı pkı okaliptüs yağı gibi
eklem ve kas ağrılarını azaltmak
için kullanılır.

-Jojoba yağı, saç ve cilde yoğun
nemlendirme sağlar, cildin elas -
kiye ni ar rır.

Yukarıda saydığımız bu yağları
da eşit oranda karış rıp harika
bir selülit masaj yağı yapabiliriz.
Günde 1 veya 2 kez masajla
problemli bölgelere sürmeniz
yeterli olacak r. Bu uygula-
mayla birlikte yürüyüş ve bol su
içme sonuca çok daha hızlı ulaş-

racak r.

Bu uygulamaya ek yada tek ba-
şına da uygulayabileceğiniz ko-
kusuyla sizi mest edecek bir
selülit peelingi önerim olacak.
Yarım su bardağı deniz tuzu, aynı
oranda Türk kahvesi,1 yemek ka-
şığı tarçın, 4 yemek kaşığı hindis-
tan cevizi yağı,4 yemek kaşığı
zey nyağını blenderdan geçirip
bir kavanoza alın. Sorunlu böl-
geye 5 dakika boyunca masaj
yapıp durulayın.

Lavanta yağı ve gül yağı seda f
ve rahatla cı etkisinden dolayı
aromaterapide sık kullanılan
güzel kokulu yağlardır.

Limon yağı kokusu ile enerji
verir.

Vanilya yağı an oksidan, sakin-
leş rici ve afrodizyak r.

Yasemin yağı ferahlık, ,okaliptüs
yağı ise keskin kokusu ile nefes

açan bir yağdır.

Aroma k yağlardan bahsetmiş-
ken evde yapabileceğiniz oda
kokusu tarifi vererek yazımı son-
landırmak is yorum. 

Birkaç bambu çubuğunu yerleş -
rebileceğiniz bir şişenin yarısını
bebek yağı ile doldurun. Üzerine
arzu e ğiniz aroma k yağlardan
30-50 damla kadar ekleyin. Bir
tatlı kaşığı %90’lık alkol, alkol
yoksa kolonya ekleyerek karış rın.

Oda kokunuz hazır. 

Yatak odanız için lavanta, va-
nilya, limon; banyo ve antre için
limon, yasemin, gül; çalışma oda-
nız için okaliptüs yağı öneril-
mekle birlikte kendi oda
kokunuzu yapmanızın en güzel
yanı koku kombinelerini tama-
men kendi zevkinize göre seçe-
bilmenizdir.
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UZ. DR. SİBEL 
BAKTIR ALTUNTAŞ

2019yılının sonlarında
Çin’in Wuhan ken-

nde ortaya çıkan ve hızla diğer
ülkelere yayılan koronavirüs
(CoV) enfeksiyonu Dünya Sağlık
Örgütü- DSÖ tara ndan “Koro-
navirüs Hastalığı 2019”un kısalt-
ması olan “COVID-19” olarak
adlandırılmış r. 

Virüsün yarasa kaynaklı olduğu
düşünülmektedir. Hastalık dam-
lacık ve temas yolu ile insandan
insana bulaşmaktadır. İnkübas-
yon süresi ortalaması 4-5 gün
(0-14 gün) olarak gösterilmiş r.

Virüs bulaşmış hastaların
asemptomatik olabileceği veya
ateş, öksürük, nefes almada
zorluk, pnömoni, solunum yet-
mezliği, ishal, kusma, karın ağ-
rısı ve ölüm gibi hafif ila şiddetli
klinik semptomlar yaşayabile-
ceği belirlenmiştir 

COVID-19 hastalığına tüm yaş
grupları duyarlıdır. Hastalık ileri
yaş ve komorbid hastalığı olan
kişilerde şiddetli ve mortal sey-
redebilmektedir. Erkeklerde
daha fazla fatalite hızı gösteril-
miş r. Fatalite hızı dünya gene-
linde %2-3 olarak
değişmektedir. Yaş ar kça fata-
lite hızı artmaktadır.

Ölüm nedeninin genellikle kişide
yara ğı a pik pnömoni olduğu
belir lmektedir.

Salgının hızlı yayılmasıyla ilgili
artan endişeler nedeniyle DSÖ
tara ndan 11 Mart 2020 tari-

hinde pandemi ilan edilmiş r.

Covid 19 için geliş rilmiş kesin-
leşmiş etkili bir tedavi yöntemi
henüz mevcut değildir .

Bu sebeple virüsün yayılımını
azaltmanın önemi üzerinde sık-
lıkla durulmaktadır.  İnsanların
temasının azaltılması, kesin ve
şüpheli vakaların izolasyonu ve
bulaştan korunmak için kişisel
koruyucu ekipmanların etkin
kullanımı salgın ile mücadelede
çok büyük öneme sahiptir. Te-
masın azaltılmasında özellikle
sosyal mesafenin korunmasının,
ev izolasyonu -karantina altında
olmanın, sokağa çıkma yasağı-
nın uygulamasının etkin birer
koruyucu yöntem olduğu vur-
gulanmaktadır.

Birinci basamak çalışanları olarak

bu salgında bireylere koronavi-
rüs enefesiyonundan korunma-
ları için yapmaları gereken
temasın azal lmasına yönelik
uymaları gereken izolasyon ku-
rallarını aile hekimliği merkezleri-
mizde hastalarımıza yüz yüze
veya telefonla anlatmaktayız.

Karantina-ev izolasyonu veya
sokağa çıkma yasağı bireylerin
ikametlerinden dışarı çıkmaları,
açık alanlarda, parklarda dolaş-
maları ve toplu ulaşım araçları
ile seyahat etmeleri sınırlandırı-
larak sokağa çıkmalarının yasak-
lanmasıdır. 

Bu durum ise kişinin ru n ya-
şan sından uzak kalmasına
neden olarak hem duygu duru-
munda değişikliğe hem de daha
hareketsiz bir yaşam sürmesine
neden olmaktadır.

COVID-19
Salgınında
aile 
hekiminizden
beslenme 
tavsiyeleriAİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
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Evde geçirilen sürenin artması,
sürekli dinlenen ve izlenen pan-
demi haberleri, artan endişeler,
duygu durumuna bağlı yiyecek
tüketme (özellikle karbonhidratlı
gıdaları) arzusunun artması ve fi-
ziksel ak vitenin azalması, vücut
ağırlığında istenmeyen ar şlara
neden olabilmektedir.

Birinci basamak sağlık çalışanları
olarak kişilerin evde geçirecek-
leri süre boyunca hem izolasyon
kurallarına tam uymalarını sağla-
malı hem de sağlıklı bir yaşam
için beslenme tavsiyelerinde de
bulunabilmeliyiz.

Çünkü bireyleri ve dolaylı olarak
da toplumu eğitmek aile hekim-
lerinin görevidir. Bu eği m bir
salgında enfeksiyondan korun-
mak için uyulması gereken hij-
yen ve izolasyon kuralları
hakkında olabileceği gibi ayrıca
sağlıklı olmayı devam e rmek
için uyulması gereken beslenme
ve yaşam tarzı değişiklikleri hak-
kında da olabilir. 

Ev izolasyonu veya sokağa çıkma
yasağı nedeniyle yaşam tarzında
değişiklik yaşayan hastalarımız için
değişen duygu durumuna bağlı
oluşabilecek yanlış yeme davra-
nışlarının önüne geçerek gereksiz
kilo alımından korunmada ve bağı-
şıklık sistemini güçlü tutmada
önemli olabilecek beslenme tavsi-
yelerinde bulunmalıyız.

• Karan na döneminde azalan
fiziksel ak vite ile birlikte hazır
besinlerin ve karbonhidrat içeriği
yüksek ürünlerin fazla tüke mi,
vücut ağırlığında ar şa neden
olabilir. Bu nedenle enerji içeriği
yüksek olan gıdalardan uzak du-
rulmalıdır. 

• Bazı besinlerin depresyon ile
ilişkisi bilinmektedir.. Zey nyağı,
balık, meyve, sebze, ndık, bak-
lagiller, kümes hayvanlarının e ,
süt ve işlenmemiş et gibi birçok
sağlıklı gıdanın depresyon riski
ile ters ilişkili olduğu buna karşı-
lık, şekerli içecekler, rafine gıda-
lar, kızarmış yiyecekler, işlenmiş
et, rafine tahıllar ve yağ oranı
yüksek gıdalar, bisküvi, meze ve

hamur işi tüke mini kapsayan
sağlıksız ba lı beslenme alışkan-
lıklarının artmış depresyon riski

ile ilişkili olduğu gösterilmiş r. 

Ev izolasyonu veya sokağa
çıkma yasağına bağlı stres olu-
şumu ve strese bağlı besin alı-
mında oluşan ar ş, bireyin bir
kısır döngüye girmesine ve uyku
düzeninin bozulmasına neden
olur. Bu nedenle, akşam yeme-
ğinde serotonin ve melatonin
sentezini içeren veya teşvik
eden yiyecekleri tüketmek
önemlidir.

Uyku gibi iştah kontrolünün dü-
zenlenmesi de serotoninin gö-
revleri arasındadır ve artmış
serotonin seviyesi, ruh halinin iyi
olması ile ilişkilidir.

Serotonin; hindi e , balık, süt ve
ürünleri, ceviz, yumurta, muz,
ananas, erik, ndık, kuru meyve-
ler, ıspanak, nohut ve kalamar
gibi besinlerde bulunur. 

Melatonin immun sistem hüc-
relerini ya melatonin reseptör-
leri aracılığıyla ya da dolaylı
yoldan steroid hormonlardaki
değişikliklere bağlı olarak aktive
eder. Kökler, yapraklar, meyve-
ler ve badem, muz, kiraz ve
yulaf gibi tohumlar dahil olmak
üzere çok çeşitli bitki türleri
melatonin ve/veya serotonin
içerir. Bu gıdalar ayrıca seroto-
nin ve melatoninin öncüsü olan
triptofan içerir.

Süt ve süt ürünleri gibi prote-
inli gıdalar, uykuya neden olan
amino asit triptofanın ana kay-
naklarıdır. Triptofan, karbon-
hidrat ve yağ alımını azaltan ve
nöropeptit Y’yi inhibe eden se-
rotonin yoluyla tokluk ve
enerji alımının düzenlenme-
sinde rol oynar.

Ayrıca, uykuya neden olan özel-
liklerinin ötesinde, yoğurt gibi
süt ürünleri de doğal öldürücü
hücre ak vitesini ar rabilir ve
solunum yolu enfeksiyonu riskini
azaltabilir.

• Bağışıklık sistemi üzerinde
olumlu etkisi olduğu bilinen an-

oksidan vitaminler (A, C, E vita-
mini), D vitamini, omega-3,
çinko ve pre/probiyo k tüke -
mine günlük beslenmede önem
verilmelidir. 
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Kışın D vitamini eksikliğinin viral
salgınlarla ilişkili olduğu bildiril-
miş r. Gerçekten de yeterli D
vitamini durumunun, solunum
yolu enfeksiyonlarını azal ğı ve
pnömoniye yol açan bir sitokin

r nası riskini azal ğı belir l-
mektedir. Dışarıda geçirilen
zaman ve dolayısıyla güneşe
maruz kalma sınırlı olduğundan,
diye en daha fazla D vitamini
alınması teşvik edilmelidir. D vi-
tamini içeren gıdalar arasında,
karaciğer, yumurta sarısı ve D vi-
tamini ile zenginleş rilmiş gıda-
lar (örn. süt, yoğurt) yer alır. D
vitamini takviyesi alınıp alınma-
yacağına gerekli biyokimyasal
tahliller yapıldıktan sonra hekim
tara ndan karar verilir

• Akdeniz diye nin temelini
oluşturan meyve, sebze ve tam
tahıllı ürünlerden zengin, doy-
muş yağ içeriği düşük beslenme
biçiminin en uygun beslenme
modeli olduğu söylenebilir zen-
gin meyve ve sebzelerin bağışık-
lık fonksiyonunu ar rabileceğini
bildirmiş r. Bunun nedeni, E vi-
tamini, C vitamini ve beta karo-
ten gibi an oksidanlardır.

An oksidanların, T hücre alt kü-
melerinin sayısını ve mitojene
lenfosit cevabını ar rdığı, artmış
interlökin-2 üre mi, güçlendiril-
miş doğal öldürücü hücre ak vi-
tesi ile ilişkili olduğu belir lir . 

Beta karoten en çok tatlı pata-
tes, havuç ve yeşil yapraklı seb-
zelerde bol miktarda
bulunurken, C vitamini kaynak-
ları kırmızıbiber, portakal, çilek,
brokoli, limon, diğer meyve ve
sebzelerde bulunur. E vitamini-
nin başlıca besin kaynakları ise,
bitkisel yağlar (soya fasulyesi,
güneş yağı, mısır, buğday to-
humu ve ceviz), ndık, tohumlar,
ıspanak ve brokolidir.

• Düzenli yapılan egzersizin ba-
ğışıklık sistemi üzerindeki
olumlu etkisi düşünüldüğünde,
karan na döneminde ev içinde
yapılabilecek egzersizlerle fizik-
sel ak vite düzeyi ar rılmaya
çalışılmalıdır. 

• Alkol ve sigara gibi zararlı alış-
kanlıklardan uzak durulmalı, uyku
düzenine dikkat edilmelidir.

1. Muscogiuri G, Barrea L, Savastano S,
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2020 Apr 14.
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cluster of pneumonia associated with the
2019 novel coronavirus indica ng person
to person transmission: a study of a family
cluster. Lancet 2020; 395: 514-523.

ahesen.org.tr 25



DR. SONER OĞUZ

Primum non nocere “önce
zarar verme” ilkesi ile do-
laştığımız hastane kori-

dorlarında sağlık çalışanları
olarak kendimizi ne kadar koru-
yabiliyoruz?

Yaşadığımız bu pandemi döne-
minde olmazsa olmazlarımız
olan kişisel koruyucu ekipmanla-
rımızdan (KKE) bbı maske ve
solunum maskeleri ile alakalı bil-
giler değişmektedir.

Hem bilgilerimizi tazelemek hem
de güncel bilgilerimizi sizlerle
paylaşmak istedim.

Keyifli okumalar dilerim

KKE’ın kullanım amacı kullananı
ve etra nı korumak r.

Hastaysak bulaş rmamak ya da
hasta ile karşılaş ğımız zaman
enfekte olmamak için önce  ne
ile karşı karşıya olduğumuzu bil-
meli ekipmanlarımızı ona göre
seçmeliyiz.

Özetle;

• COVID-19 esas olarak damla-
cık yolu ile bulaşmaktadır. Hasta
bireylerin öksürme ve hapşırma
sonrasında etrafa saç kları dam-
lacıklara diğer bireylerin elleri ile
temas etmesi sonrasında ellerin
ağız, burun ve göz mukozasına
götürülmesi ile de bulaş müm-
kündür.

• Acile gelen hastalarda tedavi
aşamasında kullandığımız bazı
tedavi yöntemleri, par küllerin

damlacık halinden aerosol hale
dönüşmesine neden olur. Bu
durum, bulaş rıcılığı teşvik eder.

Nebül tedavisi, endotrakeal en-
tübasyon, noninvaziv pozi f ba-
sınçlı ven lasyon, yüksek akış
nazal kanül, kardiyopulmoner
resüsitasyon, bronkoskopi, tra-
keostomi bu yöntemler arasında
yer almaktadır.

Cerrahi Maske
Cerrahi maske gevşek takılan,
burnu ve ağzı kapatan ve tek
yönlü koruma özelliğine sahip
maskedir.
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• Maske kullananı değil, karşı-
sındaki kişiyi korumak için tasar-
lanmış r.

• Genelde ameliyat esnasında,
hastayı hapşırma ve öksürme
gibi kötü hallere karşı korumaya
yardımcı olur.

Solunum  Maskeleri
Solunum maskeleri yüze sıkı
oturan ve sızdırmazlık özelliği
cerrahi maskeye nazaran daha
fazla olan maskelerdir. Valfsiz
olanları, hem hava girişini hem
de çıkışını filtreyerek iki yönlü
koruma sağlar. Amaç maskeyi
kullananı korumak r. 

N95, FFP3 Ve FFP2
• Aslında benzer özelliklere
sahip maskelerdir. İsimlerinin
farklı olmasının nedeni maske-
leri standardize eden merkezle-
rin farklı olmasıdır.

• Bu dönemde ismini en çok
duyduğumuz maske pi N95’dir.
Maskenin standardizasyon iş-
lemi Hastalık Kontrol Merkezi
(CDC)’nin bir parçası olan
NIOSH tara ndan yapılmış bir
Amerikan standardıdır.

• Avrupa standardizasyon komi-
tesi FFP ve EN standartlarını
kullanmaktadır.

• Maskelerin 0.3 mikron veya
daha büyük par külleri filtre-
leme kapasiteleri;
• Maske standardı
• Filtreleme kapasitesi*
• FFP1 ve P1
• en az %80
• FFP2 ve P2

• en az %94

• N95
• en az %95
• N99 ve FFP3
• en az %99
• P3 

• en az %99.95
• N100
• en az %99.97

• *0.3mikron veya daha büyük
par küllerin %x’ini geçirmez. Bu
hesaba göre N95’e en yakın ko-
ruma sağlayan maske FFP2
demek yanlış olmaz sanırım.

• İsmini daha az duyduğumuz
bir diğer maske pi de KN95. 

N95 ile aynı özelliklere sahiptir.
Çin standardizasyonudur. Piya-
sada dağıtılan her KN95 mas-
kenin niteliği aynı olmayabilir.
Bunun için dikkatli olmalı ve
maske kullanım aşamasında
yüzdeki sızdırmazlığa ve düz-
gün oturma gibi ayrıntılara dik-
kat etmeliyiz.
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Çin KN95, Avusturalya, Yeni Ze-
landa P2/AS/NZA, Kore 1.sınıf
ve Japonya DS solunum maske-
leri ABD NIOSH N95 ve Avrupa
FFP2 solunum maskeleri ile eş
değer kabul edilmektedir.

Valfli Ve Valfsiz Maskeler
• Maskedeki valf sistemi verdiği-
miz nefesin dışarı çıkmasına yar-
dımcı olur. Böylece valfli
maskeler, valfsizlere nazaran
daha rahat nefes alıp vermemiz
ve  maske içinde daha az nem
birikmesine yardımcı olur.

Valf sistemi tek yönlü çalışır. So-
luduğumuz havanın eksalasyonu
esnasında valf açılır, sıcak hava
ve nem dışarı çıkar. İnhalasyon
esnasında dışarıdaki hava ile
temas olmaz.

Yeniden ha rlatmakta fayda var;
maske sadece kullanıcıyı koru-
mak için tasarlanmış r. Kullanıcı
hasta ve solunum maskesi ile
dolaşıyorsa etra nı da enfekte
edebilir. Böyle bir maske kulla-
nımı esnasında başkalarını en-
fekte etmemek için solunum
maskesinin üzerine cerrahi
maske takılması önerilmektedir.

Bu harfler daha çok havadaki
yağ partikülünin derecesinin
önemli olduğu endüstriyel alan-
larda çalışanları bilgilendirmek
için yapılan bir standardizas-
yondur. Viral bir hastalık için bu
derecelendirmenin önemi yok-
tur. 3 tip derecelendirme vardır.
N,R ve P.

N = Yağa dayanıklı değil

R = Yağa karşı biraz dayanıklı

P = Yağ geçirmez

Yakın tarihli bir makalede; koro-
navirüsün büyüklüğünün 0,06 ila
0,14 mikron arasında değiş-
mekte olduğunu göstermektedir.  

• Yukarıda bahsettiğim solu-
num maskelerinin standardizas-
yonu 0.3 mikron üzerinden
yapılmaktadır. MPPS: Most Pe-
netrating Particle Size (En çok
nüfuz eden partikül boyutu)
verim testi kullanılır. Filtre yü-
zeyi test koşullarında taranarak
taranır ve tanecik sayıcılarının
verilerine göre verimlilik yüzde-
leri belirlenir.

• Tahmin edeceğiniz üzere 0.3
mikron üzeri par küller hareket
edebilir ve parçacık kendi boyu-
tundan daha küçük boşluktan

geçemez, filtre içinde hapsolur. 

• 0.3 mikrondan daha küçük
parçacıkların bir özelliği de hare-
ket özelliklerinin farklılığıdır.
Brown hareke  olarak adlandırı-
lan bir yöntem ile hareket eder-
ler, diğer moleküller gibi
serbestçe dolaşamaz, havadaki
moleküller(azot, oksijen vb) ile
etkileşime girerek düzensiz bir
hareket özelliği kazanır.

• Hem hareket yeteneği farklı
hem de boyutu en iyi denilen
maskenin filtre boyutundan
küçük olan virüs bula bula beni
mi buldu diyebilirsiniz.

• Elimizdeki verilere göre şimdi-
lik bu kadar karamsar olmaya
gerek yok.

• Araş rmacılar hasta bakımında
kullandığımız solunum maskele-
rinin koruyucu özellikte oldu-
ğunu şöyle açıklıyor; bahsedilen
boyutların aslında daha büyük
boyutlu damlacıkların içinde
saklanması yani olası damlacık
teması halinde virüsün maske
filtresine takılacağını ya da dam-
lacık formdan aeresolize hale
dönüş olması durumunda da
par külin maske filtresine temas
e ği yerde kalıyor olması.

Yakın zamanda yapılan iki çalış-
manın sonuçları da bu teoriyi
destekler nitelikte.

Edinburg Üniversitesi’ndeki araş rmacıların yap kları 
müthiş çalışma yüreklere su serper nitelikte.

Çalışmada, bir dizel jeneratör, par kül sayacı (0.007 mikrona 
kadar ölçüm yapabiliyor) ve gündemdeki maskeler.

Çalışmanın sonundaki verilere N95 ve benzer pteki maskelerin 
hepsi %95 ortalama ile par külleri filtrelemiş.
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3M’in yapmış olduğu
çalışmada test e kleri
N95 solunum maskele-
rinin tamamı, 0.1 mik-
rondan daha küçük
par küllere karşı 95in
üzerinde bir verimlilikle
filtreleme işlemini yap-
mış. Örneğin grafiklen-
dirilmiş hali yukarıdadır.
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UZ. DR. HALİL 
VOLKAN TEKAYAK

Kırsal bölgelerin tanımlan-
masında kullanılan temel
özellikler arasında nüfus

büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, bir
kent merkezinden uzaklığı, yer-
leşim yerinin özellikleri, çalışma
ve işyeri şartları bulunur. Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) ise kırsal bölgeyi kilo-
metrekareye 150 nüfusun daha
al nda insan yoğunluğuyla ta-
nımlamaktadır.1

Kırsal sağlık, kırsal alanlarda
sağlık hizmet sunumunun mul-
tidisipliner bir çalışma ile sunul-
masıdır. Kırsal sağlık hizmetleri
kavramı denildiğinde sosyoloji,
ekonomi, coğrafya ve teletıp
gibi birçok farklı disiplinin ça-
lışma alanı akla gelmelidir. Yapı-
lan araştırmalar, kırsal alanda
yaşayan bireylerin sağlık bakım
ihtiyaçlarının kentsel alanlarda-
kinden farklı olduğunu ve kırsal
alanların çoğu zaman sağlık hiz-
metlerine erişmede yetersiz
kaldığını göstermektedir. Bu
farklılıklar coğrafi, demografik,
sosyoekonomik, çalışma koşul-
ları ve kişisel sağlık faktörleri-
nin bir sonucu olarak karşımıza
çıkmaktadır. 

Yüzölçümü 814.578 km2 olan
Türkiye Cumhuriye ’nin nüfusu
Türkiye İsta s k Kurumu verile-
rine göre 2019 yılı sonu i ba-
riyle 83.154.997 kişi olarak
belirlenmiş r. Ülkemizde kırsal
alanlarda yaşayanların nüfusa
oranı bir önceki yıla göre %0,5

azalarak %7,2’ye gerilerken; il ve
ilçe merkezlerinde yaşayanların
oranı ise bir önceki yıla oranla
%0,5 artarak %92,8’e yükselmiş-

r. 1990 yılında ülkemizde kırsal
nüfus oranı %48,7 iken bu oran
2000 yılında %40,8’e; son ola-
rak 2019 yılında %7,2’ye gerile-
miş r. 2019 yılı verilerine göre
Türkiye’de kırsal nüfus oranı en
yüksek olan il Ardahan, en
düşük olan il ise İstanbul’dur.2

Ülkemizdeki anne, bebek ve
beş yaş altı ölümler ile aşılama
oranları incelendiğinde ülkemi-
zin en kırsal bölgesi kabul edi-
len Kuzeydoğu Anadolu
Bölgesi’nin bağışıklama konu-
sunda diğer tüm bölgelerden
%2-8 oranında geride olduğu
görülmektedir. Ülkemizin kırsal
alanları görece fazla olan Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi ise
bebek ölüm ve beş yaş altı
ölüm hızının en yüksek görül-
düğü bölgemizdir. Unvanlara
göre kişi başı düşen sağlık perso-
neli ista s kleri incelendiğinde
ise toplam hekim, diş hekimi ve

hemşire-ebe sayısının en az Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nde
bulunduğu bilinmektedir.3

En az bir aile hekimi ve bir aile
sağlığı çalışanından oluşan bir
sağlık ekibinin belli bir program
çerçevesinde koruyucu, tedavi
ve rehabilite edici sağlık hizmet-
lerini sunması gezici sağlık hiz-
metleri olarak adlandırılır. Gezici
sağlık hizmetlerinin kırsal bölge-
lerde düzenli olarak verilmesi,
büyüme ve gelişmeye yönelik
izlem ve değerlendirmelerin ya-
pılması temel strateji olarak be-
nimsenmelidir. Bu hizmetler,
öncelikle sağlık kurumlarına
uzak, nüfusun yoğun olduğu
riskli bölgelere ve riskli gruplara
yönelik (bebekler çocuklar, do-
ğurganlık çağındaki kadınlar, ge-
beler, lohusalar, yaşlılar, kronik
hastalığı olanlar vb.) sunulmalı-
dır. Bu kapsamda verilebilecek
hizmetler arasında; bağışıklama,
sağlam bebek ve çocuk izlemi,
aile planlaması, kronik hastalık-
ların izlenmesi, sağlık eğitimi sa-
yılabilir.4

ADANA KURTTEPE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
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Ülkemizde kırsal bölgelerde
yaşayan bireylerle yapılan ça-
lışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu
alanda yapılan çalışmaların
çoğu İskandinav ülkeleri ve
Avustralya ile Kanada’ya ai r.
Pek çok çalışma, kırsalda yaşa-
yanların yaş ortalamasının
yüksek, gelir seviyesinin düşük
olduğunu göstermiş r. Devlet
kurumları ve bireysel organi-
zasyonlar kırsaldaki bu farklı-
lıkları gidermek için yasalara
uygun olarak kamu hizme
veya gönüllü çalışmalar yap-
maktadır. Kırsal bölgelerde ya-
şayan hastalarla yapılan
çalışmaların genelinde sigara
ve alkol bağımlılığı ve kronik
hastalıklar, kentsel nüfusa
göre daha yüksek oranda sap-
tanmış r. Kırsal ve kentsel
bölgede yaşayanların davra-
nışlarının sorgulandığı bir çalış-
mada ise in har oranları kırsal
bölgede daha yüksek bulun-
muştur.5

Aile hekimlerinin dünya üze-
rinde karşılaş ğı sorunların ba-
şında eği m sürecinde
yaşanan aksaklıklar ve standar-
dizasyon eksikliği gelmektedir.
Özellikle kırsal bölgelerde hiz-
met veren aile hekimlerinin bu
bölgelerde hizmet verecek ni-
telikte eği m almadığı çoğu
zaman dile ge rilmektedir.
ABD’de yapılan bir araş r-
mada aile hekimlerinin %39’u

p fakültesi eği mi sırasında
kırsal alanlarda çalışmaya yö-
nelik gerekli eği m almadığını,
%16’sı ise kırsal bölgelerde
staj yapma imkânı bulamadı-
ğını belirtmiş r.6

Kırsalda sağlık çalışanlarının
yetersiz sayıda olması, tüm
dünyayı endişelendiren bir so-
rundur. Bu sorun hem gelişmiş
hem de gelişmekte olan ülke-
lerde devam etmektedir. Sağlık
sektöründe çalışan insan gücü-
nün hükümetler tara ndan ya-
pılan düzenlemelerle yeterli
düzeyde tutulamaması, kırsal
alanlar için önemli bir sorun-
dur. Bu sorun, hem bu bölge-
lerdeki sağlık hizmetlerinin
kalitesi, hem de hasta bakımı
ve memnuniye  için olumsuz
sonuçlar doğurmaktadır. 

Kırsalda yaşayanlar sağlık hiz-
metlerine ulaşmak için daha
fazla yol kat etmek zorunda-
dır. Bu alanlardaki sağlık kuru-
luşları küçüktür ve sıklıkla
sınırlı oranda hizmet vermek-
tedir. Coğrafi koşullara ek ola-
rak hava koşulları, çevresel ve
iklimsel etmenler, toplu ta-
şıma araçlarının yetersizliği,
ulaşılması zor engebeli yollar
gibi birçok nedenle kırsaldaki-
lerin sağlık hizmetlerine ula-
şımları kısıtlıdır.

Tele p, kırsal alanlarda ve coğ-
rafi olarak izole bölgelerde
hastalar ile sağlık hizme  su-
nucuları için ulaşım engellerini
aşmanın bir yolu olarak öneril-
mektedir. Kırsal bölgelerdeki
hastalarına tüm sağlık çalışan-
ları teknolojiyi kullanarak gö-
rüntülü veya telefonda
görüşmelerle konsültasyon
hizme  verebilir. Kırsal bölge-
lerde yaşayan hastalar ile sağ-
lık kuruluşları arasında dijital
ve mobil teknolojinin daha iyi
kullanılması birçok engelin
aşılmasında yardımcı olabilir.
Gereksiz hekim başvuruları ve
hastane enfeksiyonları gibi is-
tenmeyen durumlar video
konferans yöntemiyle önerilen
ilaçlar ve önerilerle azal labilir.

Kırsal bölgelerde sağlık çalı-
şanlarının ekonomik teşvikleri-
nin sağlanması ile
tükenmişliklerinin azalacağı,
bu zorlu bölgelerde uzun süre
çalışmaya mo ve olacakları ve
bakım verilen hastaların da
sağlık durumunda iyileşme
sağlanacağı belir lmektedir.

Ülkemizde kırsal bölgelere
sağlık hizmetlerinin ne şekilde
sunulacağı halen tartışılmakta
ve aile hekimliği birimlerince
yapılan gezici sağlık hizmet-
leri, ilçe sağlık müdürlüğü bi-
rimlerince yapılan mobil sağlık
hizmetleri, hastanelere bağlı
ekiplerce yapılan evde sağlık
hizmetleri, kalabalık nüfuslu
köylere inşa edilen sağlık ev-
leri gibi bazı uygulamalar ha-
yata geçirilmektedir. Yeni
stratejilerin sonuçlarının göz-
lenmesi ve geliştirilmesi ge-
rekmektedir.

Gelecekte dünyadaki kırsal
bölgelerde sağlığı geliş rme
projeleri, üç temel soruna
çözüm bulmaya odaklanmalı-
dır. Bu sorunlar temel olarak;
ile şim, ulaşım ve personel ye-
tersizliğidir. Sorunları çözebil-
mek için ile şim engellerinin
ortadan kaldırılması, ulaşım
koşullarının iyileş rilmesi, sağ-
lık profesyonellerinin sayısının
kırsal ve kentsel alanlarda
dengeli dağı lması planlanma-
lıdır. Kırsalda sağlık hizme
veren personelin sürekli mes-
leki gelişim eği mleri ve ek
maddi teşviklerle hizmet su-
numunun sürekliliğinin ve kali-
tesinin sağlanması gibi
konulara odaklanılmalıdır.
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SIR
Sonbahar renkleri kışa dönüyor..

Cep telefonumun alarmı sevdi-
ğim ve seç ğim melodi ile beni
uyandırsa da henüz karanlık.
Hava serin ve ha a sonuna
daha çok var, gönülsüzce uyanı-
yorum. Akşamdan seç klerimi
hızla giyinip hazırlanırken elim,
onlarca minik deniz kabuğundan
yapılmış kolyeye uzanıyor, alıyo-
rum. Bafa'nın armağanını, ay-
nada izliyorum her bir kabuktaki
emeği hayranlıkla.

Zaman yavaşlıyor aniden, sakin
hareketlerle makjajımı yaparken
dalıp gidiyorum Bafa'nın sonsuz
maviliğine..

Zaman duruyor şimdi, gölün sır-
ları bir sıl  gibi kulaklarımda ..

Şimdi asılıyım ben de zamanda,
mekanda.. Latmos'un büyüsünde. 

Elleri yılların izlerini taşıyan, yü-
reği çocuk neşesi ile dolu Ha ce
Teyze'nin anla kları da anılarla
canlanıyor yeniden..

Ozanın türküsü ile vücut bulu-
yor hepsi birden;

''Telli turnam selam götür 

Sevgilimin diyarına,

Üzülmesin ağlamasın,

Belki gelirim yanına, cananıma..''

Hiç bir şey tesadüf değil, ya bir
resimle, yazıyla ya bir belgeselde
duyduklarımla gönül veririm bü-

yülü uzak coğrafyalara.. Kısa sü-
rede çeker beni bir şekilde içine,
o masalsı diyarlar. İşte yine öyle
oluyor, yolculuk hazırlığı başlıyor.

Hep yap ğım gibi, gideceğim
bölge hakkında hızlıca araş rma
yapıyorum.

Latmos Heraklia'sını, şimdiki adı
ile Beşparmak Dağlarının neden
kutsal kabul edildiğini öğreniyo-
rum öncelikle. Binlerce yıl önce-
den günümüze ulaşan, dünyanın
pek çok yerindeki kaya resimle-
rinden farklı resimler var dağ-
larda. Yaşayanların, av
sahnelerinin yerine genellikle
kutlama ve birliktelik çağrış ran
çizimler yap ğını öğreniyorum.
Milli park olarak korunması gere-
ken bu bölge, rüzgar ve yağmur-
larla çeşitli coğrafi şekillerin
oluştuğu adeta bir film platosu.
Doğal ve kültürel miras olacak
nitelikte eşsiz özelliklere sahip.
Konuklarını bağrında saklayıp,
besleyen bu güzelim bölgede taş
ocaklarının yap ğı tahriba  üzü-
lerek dinliyorum izlediklerimden.

Coğrafyalar kaderimizi belirliyor,
pkı havzaları ile medeniyetler

kuran yada yok eden nehirler
gibi. Onların da söyleyecek çok
sözü var elbe e dünya tarihinde.

Bafa Gölü' nün macerasını  an-
latıyor Büyük Menderes. Çok
eskilerde liman olan bu koyu
nasıl taşıdığı alüvyonlarla dol-
durup denizden kopardığını,
minik adacıklarla süslediğini he-

yecanla dinliyorum.

Yüz binlerce kuşun beslenip ba-
rındığı, zey n ağaçları ve tarihin
görkemli kollarıyla sarılan gölün
inanılmaz güzelliği farklı ülkeler-
den doğa tutkunlarını, fotoğraf
sanatçılarını ve meraklılarını bir
mıkna s gibi kendine çekiyor. 

Tıpkı benim gibi..

Özensiz yapılaşma, nehre çeki-
len bentler göl için tehdit unsur-
ları arasında. Torunlarımıza
bırakacağız buraları bize ait değil
ki, hangi hesapların içindeyiz.
Üzülüyorum her doğa sevdalısı
gibi. Çok geç olmadan görmeli-
yim, dünya gözüyle. Solumalıyım
mis gibi havasını ve içimde ya-
şatmalıyım sevgisini, sırlarını öğ-
renmeliyim bu büyünün hiç
telaş etmeden.

Turnaların kanatlarıyla varıyorum,
gölün gümüş rengi ışıl larını top-
luyorum birer birer. Heraklialıla-
rın torunları beni konuk edecek
kısa süreliğine de olsa.

Ev sahiplerim hoş sohbet keyifli
insanlar, gelen diğer dostlarla
daha ilk akşamdan sıcak bir bu-
luşma yaşıyoruz. Yıldızları örtüp
üstümüze heyecanla uyanacağı-
mız bir sabaha yol alıyoruz.

Güneş doğmak bilmiyor, zaman
durmuş gibi. Perdeleri aralayıp,
göreceğim manzara karşısında
nefesimi tutarak beklemek ve
bir damla uyuyamamak işte tam
da burada başıma geliyor.

DR. DİLEK MUMCU ÇAĞLAR

32 ahesen.org.tr



Günün ışımasıyla köyü, dağları,
gölü tüm renkleriyle kucakla-
mak için sabırsızım, tan yeri
ağarırken küçük bir çocuk gibi
heyecanlardayım. Hızlı hare-
ketlerle hazırlanıp a yorum
kendimi dışarıya, yüzümde
sabah rüzgârının tatlı esin si.
Kalbimin sesini duyuyor Lat-
mos, cevap veriyor kutsal dağ
tüm heybe yle şarkılar söylü-
yor esin leri ''hoş geldin
yolcu'' diyor.

Kaldığımız pansiyon tam da
adı gibi agorada. An k şehrin
içindeki köyü kolayca gezip,
göle doğru yürümeye başlıyo-
rum. Hayvanlarını beslemeye
ve süt sağmaya giden bir ha-
nımla karşılaşıyorum. Sohbet
ederken izliyorum yap klarını,
anla yor işlerinin hem zor
hem keyifli yanlarını gülümse-
yerek. Annesi ile tanışıyorum.
İlerlemiş yaşına, hepsi haya n
izlerini taşıyan çizgilerle derin-
leşmiş güleç yüzüne bakıyo-
rum Ha ce teyzenin. Derin
mavi gözlerinde, anla kla-
rında, yılların buğusu var.
Gölün rengini alan gözlerine
hayran olmamak mümkün
değil. Israrla elime tutuştur-
dukları sıcacık sütü alıp yavaş
adımlarla gezinerek dönüyo-
rum pansiyona. Yöre ürünleri
ile hazırlanan enfes bir kahval-

nın ardından, ka lımcı ha-
nımlar için ev sahibi tara ndan
hazırlanan bir sürpriz var. Ge-
leneksel şalvarları giyip, başı-
mıza rengârenk yazmaları
bağlayıp  günün ilk etkinliği
olan zey n hasadı için keyifle
yol alıyoruz. Bölgedeki tapı-
naklar, kiliseler, manas rlar
hakkında bilgi alırken, zey nin
uzun hikâyesini de keyifle öğ-
reniyoruz rehberlerimizden.
Hasat arasında verdiğimiz
yemek molası ve iç ğimiz
odun ateşinde çayın tadını da,
bizleri çevreleyen her tanesi
şifa kaynağı zey n ağaçlarının
ve çam ağaçlarının güzelliğini
de elbe e unutmak mümkün
değil. Tatlı bir yorgunlukla,
neşe içinde şarkılar türkülerle
dönüyoruz. Odalarımıza çeki-
lirken, iç klerimiz mi bizi sar-
hoş eden yoksa yaşadığımız

güzellikler miydi bilemedik..
Ertesi gün anıt zey n ağaçları
ile bezenmiş göl kıyısını, At-
hena 'ya adanmış muhteşem
güzel manzarası ile tapınağı,
kale  kalın larını geziyoruz.

Ay tanrıçası Selene ile çoban
Endymion' un hüzünlü hikâye-
sini serin esen rüzgârlar ulaş -
rıyor kulaklarımıza. Aynı
rüzgârlar bir başka hüznü de
paylaşıyor bizimle; göl suları-
nın gi kçe azaldığını ve için-
deki deniz canlılarının imdat
çığlığını duymamızı is yorlar
çok geç olmadan.

Sıvı al n, zey nyağının ve yan
ürünlerinden sabunun keyifli
ancak zor sürecine tanık oluyo-
ruz. Kapıkırı Köyüne veda
ederken henüz çözemediğimiz
çok sır olduğunun farkındayız.
Cevabı alınacak daha çok soru-
larımız var. Merak etmeye
devam diyor ve sevgiyle kucak-
laşıp ayrılıyoruz birbirimizden.

Mavilere yolculuk yeniden bir
kuşun kanadında, belki gök
kuşağından bir köprü ile yada
an k bir masaldan süzülerek
gelen, yakında..

Caddeden gelen taşıt uğultu-
ları, siren sesleri ile dönüyo-
rum deniz kabukları ile
çık ğım yolculuktan, rüyadan
uyanır gibi.

Dağlar ses vermeye devam
ediyor, ağırbaşlı..

Göl ışıl larını benim için saklı-
yor, sırları gibi..

Türküm onlar için, yürekten..

Yeniden buluşuncaya dek..

'' Hasret kimseye kalmasın

Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın

Ben yandım, eller yanmasın

Sevdanın aşkın uğruna, 
can uğruna..''

DENİZ CAN

SİHİR
Telaşlı adımlarla, küçük kızını
okuluna bırakıp hızla işyerine
varması gerekiyordu. Trafik her
zamanki gibi yine sıkışık ve ku-

lakları  sağır eden korna sesleri
birbirine karışırken acı bir fren
sesi yüreğini ağzına ge riyordu.
Şükür ki yola rlayan yavru ke-
diciğe bir zarar gelmemiş ..

Ha anın son günü yoğun bir
tempoda bir solukta geçiverdi.
Aylar, yıllar da öyle rüzgar hı-
zıyla.. Zaman makinesinden
hızla rla lmış  bu güne
adeta, 2017 sonbaharına. 

Nasıl bir ironidir ki bu, tekno-
loji ar p insanlık sözüm ona
geliş kçe, savaşlar ve hastalık-
lar hiç hız kesmeden ha a ar-
tarak yüzlerce yıl devam eder.

1845 yılında yazılan bir Ander-
sen masalında minik bir çocu-
ğun öyküsü vardır; hani pek
çoğumuzu etkileyen, bir kibri-

n alevinde düşler dünyasına
yolculuklar yapan, dev hayalle-
rin peşinde koşan kibritçi kızın..

Bazen kalabalıklarda bizler de
yalnızlık hissederiz, yada ol-
dukça verimli geçen günün ar-
dından yine de bir hüzün
tortusu kalır yüreklerimizde.
Yine öyle bir çıkmazdayım di-
yeyim, ne yapmalıyım ? 5n, 1 k
modeli pek işe yaramaz, tek-
düze ve suni gelir benim dün-
yamda..işte öyle bir ruh
halinde, bir kibrit çakarım ka-
ranlığa..dalar giderim ateşli ha-
reler içinde güzel bir peri
masalına..ısıtmak için yüreğimi,
dünyayı ellerimde hissetmek
için yeniden..ve belli mi olur
sağır sultan duyar yada tepe-
gözlü çılgın devler görür belki
benim de gördüğümü..

"Önce gıdalarımızı bozdular "
diyor yazar ve ka ldığı onlarca
tv. yayınında bunun nasıl oldu-
ğunu  örneklerle anla yor.
Sağlıklı beslenme ile pek çok
hastalıktan korunabilmenin
mümkün olduğunu yazdığı ki-
taplarda açıklayıp, üstelik en
çok okunanlar listesinde ha a-
larca birinci sırada kalabiliyor.
Tüke mden gelen gücümüzü,
bilinçli tercih hakkımızı kullan-
mamızı ve ekolojik tarım için
elbirliği yapmamızı kuvvetle
öneren bir avuç cesur yürek-
ten sadece biri o.. 
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Tüm bunların ışığında "Bilgi sa-
hibi olmadan, fikir sahibi olun-
maz." sözünü ha rlıyorum
araş rmacı-yazar ölümsüz ga-
zetecinin doğal olarak. Elbe e
yine yol, yine yolculuk.. Tabi ki
her seferinde heyecandan
uyuyamamak, sabah kurulan
alarmdan saatler önce ayak-
lanmak, ru n iş günlerinin ak-
sine hızla evden rlamak. 

Bir TATUTA çi liği ziyare  var
bu defa de erimde, Amasya'
da adresi verilen Bayrak çi -
liği.. Buğday Derneği'nin on-
larca projesinden biri; tarım,
turizm, takasın kısacası: Ta-
tuta.. Doğal tarım yapan yerel
çi liklerde konaklama yada
üre ciye emek ve bilgi desteği
sağlayan ve de atadan kalan
yerel tohumların takası ile çi -
likler arasında ile şimi geliş -
ren, bana göre sosyal
sorumluluğun Nirvana’sında
muhteşem bir düşünce birliği.
Cennet coğrafyamızda farklı il-
lerde sağlıklı, doğal tarım, hay-
vancılık ve üre m yapan
onlarca çi likten birine  rotamı
çeviriyorum şimdiye kadar
yap ğım hiç bir geziye benze-
meyecek biliyorum. Dünyanın
pek çok ülkesinden ve ülke-
mizden farklı yaş, meslek, dil
özelliklerine sahip insanları
'güzellik' paydasında birleş -
ren ve anı de erinde yazdıkla-
rıyla çi likte silinmez izler
bırakan onlarca  cesur yüreğin
ağırlandığı adeta ' birleşmiş
gönüllüler birliği' ne kucak
açan bir yuva : Bayrak Çi liği.
Bu organizasyon aynı za-
manda, dünya genelinde orga-
nik tarım çi liklerinin toplu
adreslerini barındıran
WWOOF kuruluşunun ülke-
mizdeki tek temsilcisi.

Orda bir köy var uzakta
Amasya ilinde, zümrüt yeşili
bereketli toprak üzerinde, beni
bekleyen dost yürekler var.
Sakarya, Hendek, Kastamonu,
Tosya derken daha çok bina
ve inşaa n olduğu şan ye şe-
hirlerden uzaklaşıp, doğanın
her renginin ve mavi gökyüzü-
nün bulutlarıyla kucaklaş ğım
GÜMÜŞHACIKÖY'e varıyo-
rum. Gitmediğimiz, kalmadığı-

mız o köy yine de bizim olur
mu? Ahmet Kutsi Tecer o
köye, o eve, o sese, o dağa ve
en son o yola seslenirken nasıl
bir özlem içinde idi kimbilir ?

Güz ne güzeldir, tüm gezgin
yüreklere dokunur, hüznün şiir
halidir belki de yaprak yaprak
yeryüzüne dökülür.

Sonbahar rçasını almış da
yine eline; bir ağacı sarıya,
diğer birini kızıla boyamaya
başlamış bile..sesleniyorum
herbirine "yumuşak, şeffaf
darbelerle renklenen ağaç kar-
deşlerim iyi ki varsınız..Ar k
iyiden iyiye ağırlaşıp, yoğunla-
şan bulutlar toprak gibi beni
de sevgiyle kucaklayınız.."

Ekilip biçilen tarlalar, ahşap-
kerpiç eski evler, kavak yada
söğütler geçiyor hızla pence-
remden. İşte sürüsü ile bir
çoban. Küçük bir çocuğun he-
yecanı ile el sallıyorum farket-
miyor beni. Olsun. Sonra
aracın biraz yavaşladığı nok-
tada gözgöze geldiğim çocuk-
lar ve anneleriyle selamlaşıp
gülüşüyoruz aynı anda. Ana-
dolu ya özlemi daha bir iyi an-
lıyor sanki insan bu anlarda..ve
sonsuzluğa burda uğurlanmak
isteyen, " hani taş- maş da is-
temem" diyen ve "sade bir köy
mezarlığına gömün beni" dileği
hiç bir zaman gerçekleşeme-
yen koca şairin söylediği gibi..

Emeklilik hayallerini hayata ge-
çiren bir eği mci İbrahim Bay-
rak ve yörenin 'Arı kadınlar'
projesinin liderlerinden Birsel
Bayrak..onlar bir dünya insanı,
yüreklerini doğaya açan bu
uğurda türlü zorluklarla sabırla
başeden ve güleryüzleri, ta-
dına doyulmaz sohbetleriyle
onlarca insanın yüreğine doku-
nan ve iz bırakmaya da devam
eden gerçek gönül insanları.

Mevsim meyveleriyle elbirliği
ile üre len; acuk, ahlat, elma,
alıç sirkelerindeki doğal şifayı
bilin isterim. Bahçelerindeki on-
larca çeşit elma türünü tanı-
mak, her öğün öncesi mis gibi
dalından çilekleri önce koklayıp
sonra minik ısırıklarla tadına
varmak, arı kolonisinin o muh-

teşem işbirliğine tanık olmak ve
ille de önce civcivleri besleye-
rek büyük tavuk ailesinin sıcak
taze yumurtalarını yuvalarından
teşekkür ederek almak gibi bir
masalı yaşamak kaç kişiye nasip
olur ki ? Ağaç budama, aşılama,
kompost ( doğal toprak besle-
yici)  yapımı, birbirinden lezzetli
yemekleri odun ateşinde pişire-
rek hazırlama ve daha yaşana-
rak öğrenilen nice hayat dersi.
Yörenin pazarına gidip, farklı
ürünleri görmek, insanıyla soh-
bet ve fotoğraf çekimi, arasta
ve saat kulesi ile tarihe bir
selam göndermek de cabası.

Kalbinizin, ruhunuzun bir par-
çasını evsahibinizin anı de e-
rindeki beyaz sayfaya bırakıp
ayrılıyorsunuz tekrar kavuş-
mak üzere.

Yeni bir sihir alevinde yol almak
ve farklı diğer coğrafyalarla  bu-
luşmak için geçici bir ayrılık bu.
Sihir heryerde. Belki bir karta-
nesinde yada minik bir yürekte.

Ar k ülke eviniz, siz uslanmaz
bir yolcu..

Notalara da saklanmış olabilir,
yada bir yeşil gözün harelerine.

"Olmasan da yanımda, olmasan
da birlikte

Hiç istemezsem bile

Yaşarım ben seni

Yollarda bulurum seni

Takvimlerden çalarım seni

Dans ederim hayalinle 

Yine de yaşarım seni

Yalnız kalırım sanma

Mutsuz olurum sanma

Yaşarım doya doya 

Yaşarım ben seni.."

Kulağımdan yüreğime esen,
dilime dolanan sihirli sözler..gi-
tarla beraber yankılanıyor..

"Yosun, denizde saklıdır..

Deniz, mavide..

Yağmur bulu a..

Bulut beyazda.."

Sihir yürekte, yalnız yürekte..

DENİZ CAN
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RESİM
Bir rça aldım elime, başladım
yeryüzünü boyamaya. Önce
Veysel gibi, uzun ince bir yol
çizdim kendime. Gidip, geldim
gündüz ve dâhi gece.

Günışığı ile yoldayım. Her gör-
düğünde neşeyle yanıma
koşan, sarı-siyah kediciği çiz-
dim yanıma. İlerledim, tüm
mevsimler boyunca çı r simit-
lerini satan, meşhur simitçiyi
ve arabasını ekledim resmime.

Metro hattına çıkarken, mer-
divenlerde kıvrılıp yatan
küçük çocuğu görüyorum. Az
ilerde kucağında bebeği ile di-
lenen bir başka mülteci. Sil-
meye çalışıyorum. Hiçbir
yurda, hiçbir vicdana yakışma-
yan görüntüler bunlar. İç
sesim, defalarca sebep olan-
ları kınayarak, ilerliyorum.

Yaklaş kça turnikelere, soluk
benizli, yüzleri gülmeyen, ruh-
ları emilmiş, adeta zombilere
çevrilmiş yüzlerce insan. Neşe
ile cıvıldaşan birkaç liseli genç
dışında, herkes yılgın, yorgun.

Oysa ki, güneş doğalı henüz
birkaç saat oldu. Uyandığımız
gün, en güzel hediye değil mi
yaradandan ?..

Metropolde, toplu taşıma en
hızlı ulaşımın yolu. Balık is fi
yolcuları, sigara içenleri, yer-
lere tüküren ve çöp atanları
hemmen siliyorum tuvâlimden. 

Şimdi, sakin sohbetlerle yol
alan dingin insanlar, çoğunun
ellerinde kitap ya da gazeteleri..

Yol, bina, köprü, havaalanı
yap kça düzensizce, kanser
gibi, kendini yok etmeyen bir
şehir olmalı resmini yap ğım. 

Boyuyorum dikkatle..özenle..

Tanıdık yüzler beliriyor, " gü-
naydın, merhaba.." Gülen göz-
ler, içimi ısıtan..

Okulum, yatrom, sinemam,
sığınağım bazen işyerim, heye-
canım ve huzurum da res-
mimde yerini alıyor.

Radyomu açıyorum, arkadaş-
larım yayında..İstek parçamı
dinliyorum, keyifle, sıcak kah-
vemi yudumlarken.

"Ey özgürlük !" Çiziyorum mar-
ları çabucak..sesli eşlik ediyo-

rum.

Sıradaki..hepimize gelsin.

"Dostluklar kurulsun, insanlar
gülsün..." Beyaz güvercinler
uçuşuyor gözlerimde şarkıyla
beraber..

Uzaklaşıp, şöyle bir bakıyorum
çizdiklerime.

Yüzbinlerce çiğdem, gelincik
ekliyorum ve başı karlarla kaplı
ulu bir dağı da..

Renklerin dünyasına, kuzular,
yaban ördekleri, yalıçapkınla-
rını da iliş riyorum.

Işıldıyor gözlerim, sevdalıyım,
seyreyliyorum.

Resmedilmeyi bekleyenler bit-
mez diyorum, gülümseyerek.
Radyomda yine güzel bir nı..

"Eğil salkım söğüt, eğil.

Bu benimki sevda değil..”

DENİZ CAN
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Yaş 35 yolun yarısı eder
derler ya. Biz de baba
olduk yolun yarısında.

Hem de kız babası. ‘Hem de’ yi
kız babası olunca anlarmışsınız.
Bize de öyle dediler...

Yeni bir kan, yeni bir can geldi
kucağımıza. Yazması kolay yaşa-
ması zor bir gün, İlk gün.

Geceden başlıyor telaş. Hazırlık-
lar tamam. Ama kafada deli so-
rularla yarım yamalak
uyuyorsun. Sabah hastaneye
vardığında oda süsleniyor der-
ken doğuma alınıyor eşin.

İşte O anda başka bir boyuta
adım a yorsun. Kafadaki sorular
iyice deliriyor, beynini ince ince
kemiriyor. Ya ona bir şey olursa,
ya kızıma bir şey olursa diye öm-
ründen ömür gidiyor.

Zaman geçmiyor. Her gelen
asansörden onlar gelecek diye
bekliyorsun.

İlk orada anlıyorsun BABA oldu-
ğunu. Erkekler baba olduklarını
Çocuğu kucağına alınca anlar
derler ya o doğru değil. Anne
doğumhaneye girdiği an bebek
gelene kadar BABA oluyor erkek.

Doktor olduğun için riskleri
daha iyi biliyorsun ve dışarıya
belli etmesen de içten içe daha
çok telaşa giriyorsun. Doktor
BABA olmanın ilk farkını da bu-
rada tadıyorsun acılısından.

Derken bebeği ge riyor hemşire
hanım kucağına ve o an içerde

ne kadar sıkın , stres varsa göz-
lerinden damlıyor dışarıya. Kim-
seden de çekinmiyorsun.
‘Erkekler ağlamaz’ tezini orada
gururla çürütüyorsun. Çünkü
dünya umurunda olmuyor.
Zaman duruyor. Etraf buğulanı-
yor. MUCİZE kelimesi ellerinde
vücut buluyor. O sağlıkla geldi
ya deyip şükrederken, bir yan-
dan da ‘karım nerede kaldı’ duy-
gusuna geçiş yapıyorsun. Ona
olabilecekler aklından geçiyor
ister istemez, tüm bbi kompli-
kasyonlar beynini taciz ediyor ve
o gün belki de haya nda etme-
diğin kadar çok dua ediyorsun
elindeki mucizeye hayran hayran

bakarken. O da gelince derin bir
oh çekiyorsun.

Ama bitmiyor tedirginlik. Anne
sütünü alabilecek mi? Bezini
dolduracak mı? Ve yine ‘aman
almasa ne olur, yapmasa ne olur’
diyemiyorsun. Çocuk aç mı kala-
cak, azıcık mama versek mi tav-
siyelerine de direnip kulakları

kıyorsun. Yine içini eriten ve
uzadıkça uzayan zamanın geç-
mesini sabırla bekliyorsun.

Haya nın en uzun günlerinden
biri oluyor bugün.
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Duygusuz olmak nasıl bir
şeydir merak e niz mi
acaba? Aslında soru yan-

lış oldu. İçiniz yanarken içinizde
r nalar koparken duygusuz gibi

görünmek nasıl bir şeydir merak
e niz mi diye sormak lazım so-
ruyu. Bana dünyanın en zor hail
gibi geliyor “mış gibi yapmak”.

Mesela diyelim ki; eşiniz söz
verdiği için iyi bir tara arı oldu-
ğunuz takımınızın maçının ol-
duğu bir akşam misafirliğe
gitmek zorunda kaldınız. Aklınız
maçta ama siz ordaymış gibi
yapmak zorundasınız ya da
Allah korusun gi ğiniz ortamda
rakip takımın tara arları var ve
siz onlara ayıp olmasın diye içi-
nizdeki ateşi yansıtamıyorsunuz.
Kadınsanız o gün almak istediği-
niz ve o an için alamadığınız el-
biseyi orada bulunan ve pek de
haz etmediğiniz bir hanımefen-
dinin üzerinde görüyorsunuz.
Kısacası içiniz yanıyor konuş-
mak belki de ağlamak ha a ba-
ğıra bağıra haykırmak
is yorsunuz ama ortam gereği
kibar ve man klı bir şekilde ko-
nuşmanız gerekiyor.

Doktorlar için duygusuz derler.
İlginç r ama birçok şair, söz ya-
zarı, yazar çıkarmış r içlerinden
bu duygusuz arkadaşlar. Olur da
bir şekilde sohbete oturursanız
bu arkadaşlarla nasıl yoğun duy-
guları o sohbet ortamına yansıt-

ğını görürsünüz bu
arkadaşların. Nasıl bir duygusuz-

luğa sahipse bu arkadaşlar siyasi
ortamlarda en ateşli konuşmaları
onlar yaparlar. 

Doktor olmak için daha herkes
çocukluğunu gençliğini yaşar-
ken, hazırlanmaya başlamak ge-
rekiyor maalesef. Eğer doktor
olmak is yorsanız, o çocukluk,
gençlik günleriniz yaşamaya vak-

niz olmuyor. Sınavı kazanmak
için hep çalışmak zorundasınız.
Sınavı kazandınız ama daha yeni
başlıyorsunuz. Herkesin adını
duyunca kaç ğı dersler sizin ol-
mazsa olmazınız oluyor. Bir de
bunların bir kısmını La nce diye
bir dille öğrenmek zorundasınız.
Yaşıtlarınız ölümün ne demek
olduğunu algılamaya çalışırken,
ölümden korkarken, siz her gün
ölümle birlikte yaşıyorsunuz. İlk
hastanızı kaybediyorsunuz. (Ki
muhtemelen ilk olması nede-

niyle sizin için çok özel) Okul bi-
yor ama ders çalışma bitmiyor.

Yaşıtlarınız kazançları ile gez-
meye tozmaya başlıyor ama siz
Uzmanlık sınavı için ders çalışı-
yorsunuz gene. Uzmanlığı kaza-
nıp bi rince bi yor mu ders
çalışmak? Nerde…. Gene çalış-
mak zorundasınız. Zira p her
gün kendinizi yenileyip, yeni bil-
giler edinmenizi gerek riyor. Kı-
sacası haya nızın sonuna kadar
çalışmak çalışmak çalışmak zo-
rundasınız Doktorluğu seç yse-
niz. Çalışmazsanız ne mi olur?
En kötüsü olur. Kendi haya nıza
zarar vermek bir şey değil ina-
nın. Eğer çalışmayıp kendinizi
geliş rmediğiniz için verdiğiniz
bir karar ile birinin haya na
olumsuz etki e yseniz ömrünü-
zün sonuna kadar taşıyacağınız
bir yükü üstünüze alıyorsunuz.

A. YALÇIN SUNAR
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Onun için hep öğrenmek hep
kendinizi geliş rmek ve aslında
hep bilmek zorundasınız. (Bu
arada hiç tanımadığınız bilmedi-
ğiniz bir yerde belli bir süre ya-
şamak zorunda kalacağınız
zorunlu hizmet konusu da konu-
şulması gereken başka bir konu.
Güzel ve doğru tara  olmakla
birlikte üzerinde uzun uzun ko-
nuşulması gerekiyor. Zorunlu
hizmet için aşiretlerin yoğun ol-
duğu bir bölgeye bir ataması
gelen bir doktor şöyle demiş .
“Ağanın karısı geldi bağırsak dü-
ğümlenmesi var ben ne yapaca-
ğım”. Ben anlamadım ama
doktor olan arkadaşlar çok ilginç
bir şekilde gülmüşlerdi. Hani
“Allah yardımcın olsun” gülüm-
semesi diyelim biz.)

Bir Yeminli Mal Müşavir düşü-
nün. Mükellefinin kurup, yıllarca
büyümesi için çabaladığı şirke
için “Bu şirket bu mali değerlerle
ayakta kalamaz. 2-3 ay içinde if-
lasını açıklarız. Mali değerlere
katkı yapsak bile süreyi en fazla
6 aya çıkarırız” diyor. Bu durum
saptamasıdır. Kesinlikle kıyas
kabul etmez ama siz kendinize
bakmamışsınız (Başka etken-
lerde olabilir) Doktor size “zor
günler sizi bekliyor bu şartlarda
uzun yaşayamazsınız” deyince
duygusuz oluyor. Adam bilmem
ne kadar süren, o kadar zaman-
dır ayakta kaldığı, sizin 10 dk.
toplayamadığınız dikka nizi bil-
mem ne kadar süre ile topladığı
ameliya an çıkmış ve üstüne bir
de maalesef size kötü haberi
vermek zorunda, İnanın sizden
daha yoğun bir duygu seli içinde
olmasına rağmen, söyledikleri
nedeniyle duygusuz ama onun
yaşadıklarını hisse klerini hiç
aklına bile ge rmeyen siz duy-
gulu oluyorsunuz öyle mi? Sağlık
ocağına ge rmediğiniz karınıza
ilaç yazmadığı için darp e ğiniz
ve dilim varmıyor ama daha kö-
tülerini yap ğınız Doktor duy-
gusuz, ama siz, orada yap ğınız
saçmalıkları duygu yüklü olmakla
tanımlıyorsunuz öyle mi? Kendi-
sini darp eden adam 2 gün
sonra yolda yaşadığı bir kaza ne-
deniyle yaşam mücadelesi verir-
ken adama müdahale edip onu
tekrar hayata bağlayan doktor

duygusuz (Çünkü kan davası
gütmesi lazım ya) ama muayene
olduğunuz doktora bir teşekkürü
bile unutup “işi işte” diyen siz
duygulu oluyorsunuz öyle mi?

Doktorların sıkın larını yazabile-
cek bilgi birikimine sahip değilim.
Bunları yazmak da bana kalmaz
ve de kalmamalı ama duygusuz-
luğunu yazmak bana kaldı maale-
sef. Her vaka ile bitmesi gereken,
yeni vaka ile başlayan duygu yo-
ğunluğu… Zor gerçekten çok zor.
Haya nızda hiç tanımadığınız in-
sanları tanıdıklarından fazla sa-
hiplenmek, onlar için onlara
rağmen hayata tutundurmaya
çalışmak.  Üstüne takdir edilmek-
ten vazgeç m bir de bazı değer
bilmezler tara ndan olumsuz ni-
telemeler ile eleş rilmek. Zor
gerçekten çok zor.

Aslında bu kadar eleş rinin esas
nedeni sanırım kıskanıyoruz on-
ları. Statülerini kıskanıyoruz. Bil-
gilerini kıskanıyoruz. Kazançlarını
kıskanıyoruz. Kıskanıyoruz da

kıskanıyoruz. Yol orada arkadaş-
lar. Eğer varsa cesare niz yürü-
yün o yoldan. Çocukluğunuzdan
gençliğinizden vazgeçin. Haya -
nızı başkaları için yaşamayı he-
defleyin. Cesare niz varsa bir
kararınızla bir haya  değiş r-
meye buyurun işte, yol orada.
İmkânsızlıklar derseniz Noah
Gordon’un Hekim isimli kitabını
okuyun. Belki tam yerine otur-
maz ama hedefleriniz için çaba-
nın ne demek olduğunu görün.  

Birçok doktor ve sağlık çalışanı
akrabam arkadaşım var. Hep is-

yoruz onlardan. Hiç ister misi-
niz diye sormuyoruz. Hep
ih yaçlarımızı söylüyoruz on-
lara. Hiç ih yacınız nedir demi-
yoruz. Bir salgın geliyor ve
ha rlıyoruz değerlerini. Sonra
alkışlıyoruz saat 21:00 da. Yeter
değil mi onlara. 

Salgın olmadan değerlerini bile-
ceğimiz günler dileğiyle,

Sağlıklı iyi günlerde buluşmak
üzere…
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