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“Bilim insan›” olmak denildi¤inde akl›ma hep hocam Prof
Dr Ekrem Kadri Unat geliyor. Çünkü O sadece “yay›n insan›” olmay›p önce “bilim insan›” olmuﬂtur her zaman
hem de her zaman... O’nun kiﬂili¤inde “bilim insan›”; konusunu en iyi bilen, yeni bilgi üreten fakat ayn› zamanda
toplum, ülke ve bilim için her türlü mücadeleyi göze alabilen kiﬂidir. Evet “bilim insan›” toplumu, üniversitesi ve
halk› için elinden gelen herﬂeyi yapan hatta gere¤inde yönetimlerle, hatta tüm Dünya ile mücadele edebilmeyi göze
alabilen insand›r. Bunun en önemli örne¤i 1970 y›l›nda yaﬂanan ‹stanbul-Sa¤malc›lar kolera salg›n›d›r. Bu konuda
kendisinin bizzat bir söyleﬂide ortaya koydu¤u gerçekler
çok ö¤reticidir:
“... Bu salg›n›n Vibrio Eltor’dan ileri gelen parakolera salg›n› oldu¤unu 16.10.1970 tarihinde resmen bildirdi¤im
zaman gazetelerin hemen hepsinde meçhul hastal›¤›n kole-

ra olabilece¤i üzerinde çeﬂitli yorumlar vard›... Benim bildirimden sonra “t›p lisan›nda parakolera yoktur” diyenlerin gürültüleri ve gerçek kolera etkeni olan V.cholera ile
bu salg›n› yapan V.eltor aras›ndaki fark› bilmediklerini
sözleri ve yaz›lar›yla ilan edenlerin “ bu mikrobu biz daha
önce ay›rm›ﬂt›k” ç›¤l›klar› aras›nda 5 Kas›m 1970 tarihindeki Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin yüzden fazla
ilgilisinin iﬂtiraki ile yap›lan toplant›s›na kadar sürdü. ‹lgilenenlere yay›nlanan tutanaklar› okumalar›n› tavsiye
ederim” diyen Unat sonra Dünya sa¤l›k Örgütü’nün hatas›n› ortaya koymaktad›r: “ Sa¤malc›lardaki salg›n hastal›¤›n etkeni Vibrio eltor idi. Bu mikropla husule gelen parakoleray› Dünya Sa¤l›k Örgütü 1961’de yay›mlad›¤›
Uluslaras› Sa¤l›k Tüzü¤ü’nün 10. sahikesinde “kolera Eltor vibriyonundan ileri gelen parakoleray› kapsamaz”
cümlesiyle koleradan ay›rm›ﬂt›r. Daha sonra bu hastal›¤›n
gittikçe yay›ld›¤›n› dikkate alarak bunu kolera kapsam›na
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alm›ﬂ ve böylece kolerada baﬂar› sa¤layan karantina ve
sa¤l›k tedbirleriyle bu hastal›¤›n dizginlenece¤ini sanm›ﬂt›...Fakat 1964-1970 y›llar› aras›nda hastal›¤›n yapt›¤›
pandemi s›ras›nda saptanan özellikler DSÖ’nün yanl›ﬂ bir
yolda oldu¤unu ispatl›yordu. Hastal›k yurdumuza gelmiﬂti
ve yerleﬂecekti, hastal›¤›n her patlak veriﬂinde, bas›n› kontrol alt›nda bulunan ve bundan dolay› kendi ülkelerindeki
hastal›¤› baﬂar› ile saklayabilecek olan düﬂmanlarla çevrili Türkiye bir tak›m s›k›nt›lar içinde kalacakt›.
DSÖ’nün yanl›ﬂ karar›na boyun e¤ilmemesi gerekiyordu.
Bu örgütün kullan›lmamas›n› bildirdi¤i parakolera deyimini kullanarak bu hastal›¤›n koleradan ayr›l›¤› üzerinde ›srar ettim ve iﬂe yaramayan uluslararas› tedbirleri kald›rmas›n› savundum. ... DSÖ eleﬂtirilerim Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde yay›mlanan Medical Tribune 30 Kas›m.1970 tarihli say›s›n›n 20.sahifesinde ad›m bildirilerek
yurtd›ﬂ›na yans›t›ld›. Dünyan›n baﬂka yerlerinden de itirazlar yükseldi. ... On y›ll›k uygulamaya ra¤men bu hastal›¤›n
uluslararas› yay›l›ﬂ›n› durduramad›¤›n› kabul eden DSÖ
yaln›z bir ç›kmaz içine düﬂmekle kalmad› kolera terminolojisini de karmakar›ﬂ›k etti.”

Bu mücadele sonras›nda Türkiye’ye karantina uygulanmad›. Günümüzde de kolera uluslaras› bildirimi zorunlu hastal›klar aras›ndad›r. Eski bilgiler Unat’›n hakl›l›¤›n› tekrar
ortaya koysa da ﬂu an de¤iﬂen bir ﬂey olmam›ﬂt›r. Bu konuda Unat yine ayn› söyleﬂide “‹zmir’de 16. Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nin 25 Ekim 1975 tarihindeki toplant›s›nda
...DSÖ kolera eksperleri Türkiye temsilcisi yaln›z kendisinin de¤il di¤er eksperlerin de benim gibi düﬂündü¤ünü, fakat daha üst kuruluﬂlar›n, bilim d›ﬂ› etkilerle V.eltor infeksiyonlar› için verilen eski kararda ›srar ettiklerini bildirdi”
demektedir.

Hocam›n bu hikayesini ö¤rendikten sonra do¤rusu üzüldüm. Çünkü sonraki dönemlerde ülkemizden hiç kolera ç›kmad› ve hep “akut barsak infeksiyonu” tan›lar› konuldu.
Evet ülkemizde kolera yoktu fakat kongrelerde ve uluslaras› dergilerde kolera ile ilgili deneyimlerimizi yay›ml›yorduk. A¤ustos 1999 depreminden sonra en çok kolera salg›n›ndan korktuk fakat bunu kendi kendimize söyledik. Uluslararas› kurumlar bunu eleﬂtirdiler “ kolera salg›n› beklentisiyle önlem alan Türkiye’yi anlamak zor çünkü 1970 y›l›ndan beri tek bir kolera olgusu bile saptanmam›ﬂt›r”
dediler.
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Ülke olarak bilimde söz sahibi olmaktan bahsediyorsak yay›nlar›m›z kadar baﬂka ﬂeyleri de düﬂünmeli ve gündeme
almal›y›z. San›yorum ki “bilim insan›” olamazsak pek bir
ﬂey de¤iﬂmeyecek...
Dr Gökhan AYGÜN
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