Nano Boyutlarda Görüntüleme ve
Manupilasyon:
Koç Üniversitesi Nano-Optik Laboratuvar›ndan Uygulamalar
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DNA, proteinler ve moleküler motorlar gibi biyolojik
makromoleküller nanodünyada durmaks›z›n faaliyet
gösterirler. Metrenin milyarda biri boyutlar›ndaki bu
dünyada olanlar› do¤rudan gözlemek ve
istenildi¤inde müdahalelerde bulunmak 21. yüzy›l›n
en önemli araﬂt›rma konular›ndan biridir. Özellikle
hücre ortam›ndaki incelemeler düﬂünüldü¤ünde
nanodünyada isteklerimizi gerçekleﬂtirebilmek için
kullanabilece¤imiz akla gelen ilk teknik optik
mikroskopidir. 20 y›ld›r bilimciler s›radan optik
mikroskopi kullanarak birkaç nanometrelik
duyarl›l›klara ulaﬂan de¤iﬂik yöntemler geliﬂtirdiler.
Bu sayede önceden sadece dolayl› bilgiler
edindi¤imiz nanodünya hakk›nda do¤rudan bilgi
edinme ﬂans› do¤du. Bu yöntemlerle, örne¤in kargo
taﬂ›yan biyolojik motorlar›n 37 nm’lik ad›mlar›n› tek
tek atarak hareket etti¤i [1], de¤iﬂik virüslerin hücre
çekirde¤ine nas›l sald›rd›klar› [2] gözlendi.

Sa¤da: Koç Üniversitesi Nano-Optik Araﬂt›rma Laboratuvar›
ekibi. Soldan sa¤a: Mehmet Ali Dündar, Alper Kiraz, Adnan
Kurt, ﬁennur Turgut.
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2004 y›l›n›n sonundan beri Koç Üniversitesi
Fizik Bölümünde kurulan Nano-Optik Araﬂt›rma
Laboratuvar›m›zda (ﬁekil 1) bu etkileyici alanda
çal›ﬂmalar›m›z› sürdürmekteyiz.
Yüksek hassasiyette optik mikroskopi için
kullan›lan yöntemlerin büyük ço¤unlu¤u ›ﬂ›ma
olay›n› temel al›r. Bu uygulamalarda seçilen
uygun “haberci nanoparçac›klar” laser veya izgesel
gaz boﬂalma lambas›ndan gelen ›ﬂ›ma ile uyar›l›r.
Uyar›lan nanoparçac›klar dura¤an konumlar›na
dönerken ›ﬂ›ma gerçekleﬂir. Günümüzde geliﬂmiﬂ
mikroskop objektifi ve alg›lay›c› teknolojileri
sayesinde yay›lan ›ﬂ›ma büyük bir duyarl›l›kla
kaydedilebilir. Bu duyarl›l›k, rahatl›kla bir tek
nanoparçac›ktan yay›lan fotonlar›n alg›lanmas›na
imkan vermektedir.
Moleküler biyoloji teknikleri kullanarak, ›ﬂ›yan
nanoparçac›klar biyolojik makromoleküllere
kolayl›kla ba¤lanabilmektedir. Böylece karanl›kta
gemiye tak›lan fenerler gibi, nanoparçac›klar
ba¤l› bulunduklar› yap›lar›n hareketlerini bize
bildirebilirler. Görüntüleri, birbirleri ile olan
etkileﬂmeleri ve baﬂka özellikleri ile bize bir
lamban›n sunabilece¤inden çok daha fazla bilgi
sunabilirler.
Yüksek çözünürlükte ›ﬂ›ma mikroskopisi
uygulamalar› için uygun nanoparçac›klar:

indikatör özellikleri geliﬂtirilmiﬂ organik
moleküller, son y›llarda s›kça kullan›lan inorganik
kuvantum noktalar› ve biyolojik uygulamalar
için çok çekici olan ›ﬂ›yan proteinlerdir. Bu
nanoparçac›klar›n ortak özellikleri parlakl›klar›n›n
yüksek olmas› ve hiç sönmemeleri ya da sönmeden
uzun süre ›ﬂ›yabilmeleridir.

moleküllerin geniﬂ alanl› görüntülerinin çok
düﬂük gürültü seviyelerinde elde edilmesi ile
birkaç nanometreye ulaﬂan yüksek hassasiyetler
elde edilir. Geniﬂ alanl› görüntüleme ile biyolojik
motorlar [1] veya virüsler [2] gibi hareket eden
biyolojik makromoleküller yüksek hassasiyetlerle
rahatl›kla izlenir.

Iﬂ›yan nanoparçac›klar› görüntülemede
kullan›lan baﬂl›ca teknikler eﬂodakl› ve geniﬂ
alanl› görüntülemedir. Eﬂodakl› görüntüleme
örne¤in nokta nokta taranmas›na dayan›r. Herbir
tarama noktas›nda uyar›c› laserin odakland›¤›
noktadan yay›lan ›ﬂ›ma kaydedilir. Uyar›lan ve
toplanan ›ﬂ›¤›n ayn› odak noktas›n› kullanmas›
nedeniyle bu yöntemde yüksek duyarl›l›klara
ulaﬂ›l›r. Bu yüksek duyarl›l›k, örneklerin de¤iﬂik
derinliklerdeki kesit görüntülerinin elde
edilmesine de olanak tan›r. ﬁekil 2’de hücrelerin
eﬂodakl› görüntüsü ile geçiren mikroskop
görüntüsü karﬂ›laﬂt›rmal› olarak gösterilmektedir.
Eﬂodakl› görüntülerden k›rm›z› ›ﬂ›yan protein
ile etiketlenen yap›lar›n hücredeki konumlar›
gözlenebiliyor. ﬁekil 3 ise çok seyreltik olarak
Rhodamine B organik molekülü ile Belli bir
alan›n görüntülenmesi düﬂünüldü¤ünde geniﬂ
alanl› görüntüleme ile elde edilen görüntü ayn›
alan›n eﬂodakl› görüntüsünden daha düﬂük
çözünürlü¤e sahip olacakt›r. Buna ra¤men tek

Tek moleküllerin gözlendi¤i geniﬂ alanl›
görüntüleme deneyleri ile moleküllerin üç boyutlu
yönelimleri de belirlenebilir. ﬁekil 4’de geniﬂ
alanda görüntüleme kullan›larak elde edilen tek
molekül görüntüleri bulunmaktad›r. ‹ncelenen
örnek, çok seyreltik olarak Rhodamine B
molekülleri ile katk›land›r›lm›ﬂ, kal›nl›¤› yaln›zca
100 nanometre mertebesinde olan bir polimer
ince filmdir. Gözlenen halkalar, noktalar ve
di¤er ﬂekiller farkl› moleküllerin ›ﬂ›ma
görüntülerini vermektedir. Bu de¤iﬂik ﬂekillerin
nedeni elektromanyetik bir çubuk anten olarak
düﬂünülebilecek Rhodamine B molekülünün
anten do¤rultusunun optik eksene göre olan
farkl› yönelimleridir. Örne¤in molekülün anten
do¤rultusu optik eksene paralel konumda
bulundu¤unda halka ﬂeklinde, dik konumda
bulundu¤unda ise bir nokta ﬂeklinde görüntü
elde edilir. Dolay›s›yla bu görüntülerden de¤iﬂik
moleküllerin polimer içindeki üç boyutlu
yönelimlerini belirlemek mümkündür.

ﬁekil 2: ﬁekillerde ölçekler 10 mikrometrelik uzunlu¤u gösteriyor.

ﬁekil 3: ﬁekilde ölçek 1 mikrometrelik uzunlu¤u gösteriyor.

ﬁekil 4: Yüksek derecede seyreltik, Rhodamine B indikatör molekülü
katk›l› bir polimer ince filmin ›ﬂ›ma mikroskobu görüntüsü. Tek
moleküllerin de¤iﬂik ﬂekillerdeki görüntüleri kolayca fark ediliyor.
ﬁekil 1: Koç Üniversitesi Nano-Optik Araﬂt›rma Laboratuvar›’ndan bir görünüm.

ﬁekilde ölçek 1 mikrometrelik uzunlu¤u gösteriyor.
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Iﬂ›ma Mikroskopisi
Bir ›ﬂ›ma mikroskobunun bildi¤imiz geçiren ya da yans›tan mikroskoptan görünüﬂte
büyük bir fark› yoktur; s›radan mikroskop objektifi ve alg›lay›c› birimlerden oluﬂur.
Tek fark›, örne¤in bir izgesel gaz boﬂalma lambas› ya da laser kullan›larak
uyar›lmas› ve uygun süzgeçlerle uyar›c› laser veya gaz boﬂalma lambas›n›n de¤il
yaln›zca numuneden yay›lan ›ﬂ›man›n alg›lay›c›ya gönderilmesidir.
Iﬂ›ma mikroskopu

Baﬂl›ca ›ﬂ›ma mikroskopisi teknikleri geniﬂ alanl› ve eﬂodakl› görüntülemedir.

Geniﬂ alanl› görüntüleme, laser ›ﬂ›¤›n›n örnek üzerinde büyük bir alana paralel olarak gönderilmesine dayan›r. Örnekten yay›lan
›ﬂ›ma ise bir kamera ile alg›lan›r. Bu yöntemin avantaj› h›zl› görüntülemeye imkan vermesidir. Dezavantaj› ise özellikle derinlik hassasiyetinin
çok düﬂük olmas›d›r. Genellikle örneklerin kesitleri geniﬂ alanl› görüntüleme ile incelenemez.
Eﬂodakl› görüntülemede laser ›ﬂ›¤› örnek üzerinde bir noktaya odaklan›r ve o noktadan toplanan ›ﬂ›ma bir noktasal alg›lay›c› ile
alg›lan›r. Örnekte tarama yap›lmas› ile de¤iﬂik noktalardan gelen ›ﬂ›k miktarlar› toplanarak görüntü oluﬂturulur. Eﬂodakl› görüntülemenin
hassasiyeti noktasal alg›lay›c›n›n alg›lama alan›n›n küçültülmesi ile artt›r›labilir. Pratik uygulamalarda bu amaç için de¤iﬂik boyutlarda
i¤ne delikleri kullan›l›r. Bu sayede eﬂodakl› görüntüleme ile geniﬂ alanl› görüntülemeden çok daha yüksek hassasiyetler elde edilir.
Eﬂodakl› görüntüleme, örneklerin de¤iﬂik derinliklerdeki kesitlerinin incelenmesine imkan verir.

ﬁekil 5: Optik c›mb›z ile pozisyonun sabitlenen 4.3 mikrometre
çap›nda bir cam mikroküre mikroskopun odak noktas›nda
bulunuyor. Örnek dik eksende 20 mikrometre oynat›ld›¤›nda
di¤er mikroküreler hareket ederken tuzaklanm›ﬂ mikroküre
bulundu¤u konumu koruyor. ﬁekilde ölçek 10 mikrometrelik
uzunlu¤u gösteriyor.
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Optik C›mb›z
Fotonlar, kütlesi olmayan ancak do¤rusal momentuma sahip
parçac›klard›r. Bunun bir sonucu olarak paralel olarak
gönderilen fotonlar bir cisme itme kuvveti uygular. Buna saç›lma
kuvveti denir. Örne¤in havas› boﬂalt›lm›ﬂ bir kapta bulunan siyah
bir pervanenin el feneri ile ayd›nlat›ld›ktan sonra dönmesini
sa¤layan bu kuvvettir.
Optik C›mb›z. F_G, gradyan kuvveti;
F_S, saç›lma kuvveti; G, a¤›rl›k.

Paralel bir laser demeti çok k›sa mesafelerde odakland›¤›nda
ise fotonlar›n polarize olabilen bir cisme uygulayabildikleri ikinci

bir kuvvet ortaya ç›kar; bu kuvvete gradyan kuvveti denir. Gradyan kuvveti odaklanan laser
›ﬂ›¤›n›n genlik profilinin uzaysal türevi ile orant›l›d›r ve cisimleri laser ›ﬂ›¤›n›n odak noktas›ndaki
kararl› konuma do¤ru çeker. De¤iﬂik laserler ve mikroskop objektifleri kullan›larak cisimlere 1015 ila 10-9 newton aras›nda de¤iﬂebilen kuvvetler uygulamak mümkündür. Bu k›vvetler de
mikrometre boyutlar›ndaki cisimleri suyun içinde yakalay›p
tutmak için yeterlidir. Ortalama bir insan›n a¤›rl›¤›n›n
trilyonda birinden daha küçük kuvvetlerle elde edilen bu
“optik c›mb›z” cisimlerin mikro ve nanodünyada
manipülasyonunu temas içermeden gerçekleﬂtirebilir. Bu

Sözlük:
Foton: Belli bir dalgaboyundaki ›ﬂ›k demetinde taﬂ›nan
enerjinin birimi.

yöntem ile bugüne kadar cam veya polimer mikroküreler,
virüsler, bakteriler, canl› hücreler, organeller, metal
parçac›klar ve DNA parçalar› baﬂar›yla tutuldu.

Referanslar:
[1] A. Y›ld›z, J. N. Forkey, S. A. McKinney, T. Ha, Y.
E. Goldman, P. R. Selvin, “Myosin V Walks Hand-OverHand: Single Fluorophore Imaging with 1.5-nm Localization”,
Science, Vol. 300, 2061, 2003.

Gerçekleﬂtirilen uygulamalardan baz›lar› bakterilerin
hareketlerinin s›n›rland›r›lmas›, çok küçük kuvvetlerin
ölçülmesi, biyolojik motorlar›n hareketlerinin ve DNA’n›n
fiziksel özelliklerinin incelenmesidir [3].
Bir cam mikrokürenin konumunun optik c›mb›z ile sabitlenmesi yukar›daki ﬂekilde gösterilmiﬂtir.

[2] G. Seisenberger, M. U. Ried, T. Endreß, H. Büning,
M. Hallek, C. Bräuchle, “Real-Time Single-Molecule Imaging
of the Infection Pathway of an Adeno-Asssociated Virus”,
Science, Vol. 294, 1929, 2001.

Bu deneyde suyun içinde bulunan 4.3 mm çap›ndaki bir cam mikroküre laser odak noktas›nda
optik c›mb›z ile tutuluyor. Laser odak noktas› sabit tutularak örnek dik do¤rultuda oynat›ld›¤›nda
di¤er küreler dik do¤rultuda hareket ederken tutulan mikrokürenin konumu de¤iﬂmiyor.
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[3] A. Ashkin, “Optical trapping and manipulation of
neutral particles using lasers”, Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
Vol. 94, 4853, 1997.
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TAR‹HTE SA⁄LIK I SERAP ÇAKIL

A¤r›: Ceza m›,
yoksa ödül mü?
Eski Ahit’te y›lan›n sözüne kan›p yasak elmay› yiyen, üstelik Adem’in de
yemesini sa¤layan Havva’ya Tanr› ﬂöyle der: ‘Zahmetini ve gebeli¤ini
ziyadesiyle ço¤altaca¤›m; a¤r› ile evlat do¤uracaks›n.’ Hayata uzun ve
a¤r›l› bir ‘yolculuktan' sonra merhaba deriz. Tanr›'n›n a¤r›y› bir ceza olarak
insano¤luna verdi¤ini söyler böylece din kitaplar›. Oysa gerçek böyle
midir? A¤r› bir ceza m› yoksa ödül müdür insano¤lu için?
01

A¤r›n›n, tamamen kiﬂisel ve öznel bir
deneyim oldu¤unu herkes söyleyebilir. A¤r›
sizin a¤r›n›zd›r. A¤r›y› çeken yaln›zca
sizsinizdir. Bir baﬂkas›na a¤r›n›z› anlatmak, ne
çektiginizi anlamas›n› sa¤lamak neredeyse
imkans›zd›r.
“A¤r›y› dindirmek Tanr›sal bir sanatt›r” der
Hipokrat. A¤r›y› anlamak, nedenlerini
araﬂt›rmak, dindirmenin yollar›n› aramak, ilk
zamanlar›ndan bu yana t›bb›n temel
meselelerinden biri olmuﬂtur. Doktorlar a¤r›y›
koruyucu nitelikte bir refleks mekanizmas›
olarak tan›ml›yorlar. Bir çocuk s›cak bir
çaydanl›¤a dokunur, ac› duyaca¤›n›
düﬂünmeden s›cakl›k duygusu sinirlere,
omurili¤e ve oradan beyin sap›na iletilir; motor
sinirlere ulaﬂan ac› hissi elini s›cak çaydanl›ktan
çekmesini söyler. Basitçe böyle tan›mlanabilir
a¤r›; bir refleks mekanizmas›. Bilge Karasu ise
hastal›k üzerine yazd›¤› bir denemesinde a¤r›y›
bir ‘karﬂ› koyma’ ve ‘fark›na varma durumu’
olarak tan›mlar. "‹nsan›n dayan›kl›l›¤›, duydu¤u
ac› karﬂ›s›nda, hastal›¤›n en kötüsüne bile karﬂ›
koymakta - karﬂ› koymak pek bilinçli bir iﬂ
olarak görülebilir ya, bilinçsiz bir karﬂ› koyma
da düﬂünülebilir. Hekimden yard›m ummak,
onmay› beklemek, yak›nlar›ndan, genellikle
insanlardan yard›m beklemek, bir çesit karﬂ›
koymad›r diye düﬂünüyorum - gösterdi¤i
bekinmede ortaya ç›k›yor. ‹nsanlar›n ‘hastal›k’
dedi¤i ﬂey de, genellikle bu ‘çarp›ﬂma, u¤raﬂma’
süreci…
Ac› çekmek bir gövde için bilinmedik bir
ﬂey olmayabilir ama bu durum uzun
sürdü¤ünde bunun üzerinde düﬂünmeye
baﬂlanabilir. Ac› çekme, gövde için, daha
önceden bildi¤i bir ﬂey de olsa, onu sa¤l›kl›
durumdan ay›ran çok sade çok yal›n bir ﬂey
vard›r. Sa¤lam gövde kendinin fark›nda
de¤ildir; ac› çeken gövdeyse sürekli olarak
kendinin fark›ndad›r. Bu da insana, önceleri,
çok yad›rgat›c› gelir. Sonralar› al›ﬂsa bile, ac›
çekmek gövdenin ‘baﬂkald›rd›¤›’ bir
durumdur."

Solda: : Tziano, ‘Havva’n›n baﬂtan ç›kar›l›ﬂ›’.
Madrid’deki Museo del Prado’daki bu
tablo Adem ve Havva’n›n Cennet’ten
kovulmas›n› resmediyor. Cennet’ten
kovulmadan önce insana a¤r› Tanr›
taraf›ndan bahﬂediliyor.

01

Peki a¤r›n›n nas›l bir his oldu¤unu
karﬂ›m›zdakine tam olarak anlatam›yorsak e¤er
dolayl› da olsa nas›l ifade ederiz? A¤r› çeken insan›
anlamak kolay de¤ildir ama onun a¤r›y› gösterme
biçimi, a¤r›y› sözle ifade ﬂekli ve fiziksel ﬂikayetleri
bize önemli veriler sa¤lar. Dolay›s›yla, sa¤l›kç›lar
hastan›n s›k›nt›s›n› fiziksel olarak bizzat
alg›layamayacaklar›ndan, a¤r› çekenin sözlerini
dikkatle dinlemek ve beden dilini gözlemlemek
esast›r.

Solda: Frida Kahlo, Yaral› Geyik, 1946. Fiziksel
ac›n›n yan› s›ra ruhani ac›y› da sanat›na
en iyi taﬂ›yan ressamlardan biri olmuﬂtur
Kahlo.
Altta: K›r›k Sütun, 1944. A¤r› çeken bedenini
tüm varl›¤›yla hisseden Kahlo, yaﬂad›¤› bu
kiﬂisel deneyimin yaln›zl›¤›n›, resimlerinde
çorak topraklarda ac› çeken kendini
resmederek d›ﬂa vurmuﬂtur.

A¤r› ifadeleri kültüre göre farkl›l›k
gösterebilir. Örne¤in, Yahudi bir kad›n a¤r›s›n›
‘Oy, oy’ ünlemeleriyle anlat›rken Hintli bir
kad›n ‘Of benim fakir halk›m’ diye ifade eder.
Amerikan yerlisi bir kad›n›n a¤r› duydu¤unu
gösteren tek ﬂey yüz ifadesindeki gerginliktir.
"Afro-Amerikan bir kad›n›n da ac› çekerken
‘‹sa, yard›m et bana’ diye a¤lad›¤› duyulabilir"
diyor J. Blair Pace ‘A¤r›: Kiﬂisel bir deneyim’
adl› kitab›nda.
Ülkemiz söz konusu oldu¤unda ise farkl›
bölgelerde insanlar›n a¤r›ya ne ﬂekilde tepki
verdiklerine dair bir çal›ﬂma yap›lmam›ﬂt›r.
Ancak algoloji uzmanlar›n›n kiﬂisel
deneyimlerine bak›ld›¤›nda kuzey kesimlerde
yaﬂayanlar›n a¤r›s›n› daha abart›l› ifade etti¤i,
orta ve do¤u kesimlerde yaﬂayanlar›n ise daha
metanetli oldu¤u gözlemi dikkat çeker. Ayr›ca
özellikle kad›nlar›n a¤r›s›n› paylaﬂma konusunda
erkeklere göre daha çekimser kald›¤›, doktora
gitmektense a¤r›y› ‘çekmeye’ çal›ﬂt›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r.
Vücutta meydana gelen baz› de¤iﬂikliklere
bakarak da a¤r› bir nebze olsun ölçülebilir.

Terlemeye, kalp ritminde art›ﬂa, kan bas›nc›ndaki
de¤iﬂime, kimyasal bir tak›m testlerin
sonuçlar›na, kandaki kortizon seviyesinin art›p
artmad›¤›na bakarak hastan›n a¤r›s› olup
olmad›¤› anlaﬂ›labilir.
Orhan Veli’nin nas›rdan çekti¤i kadar dünyada
hiçbir ﬂeyden çekmeyen Süleyman Efendisini
tan›mayan yoktur. Süleyman Efendi'ye hak
vermemek elde de¤ildir. Ne de olsa eskilerin
de¤iﬂiyle insan›n ‘can’› a¤r›yan yerinde atar.

Kitabe-i seng-i mezar
Hiçbir ﬂeyden çekmedi dünyada
Nas›rdan çekti¤i kadar;
Hatta çirkin yarat›ld›¤›ndan bile
O kadar müteessir de¤ildi;
Kunduras› vurmad›¤› zamanlarda
Anmazd› ama Allah’›n ad›n›,
Günahkar da say›lmazd›.
Yaz›k oldu Süleyman Efendi’ye.

A¤r›yarak var olmak
A¤r› zaman zaman manipülatif de¤eri de olan
bir durumdur. Nas›l a¤r›yan beden varl›¤›n›
bize a¤r›yla kan›tlarsa, insanlar için de di¤er
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insanlarla birlikte var olma arac› olabilir a¤r›.
A¤r›yan bir beden eﬂinizin, dostunuzun, ailenizin
ilgisini üzerinizde tutmaya yarar. Baz›
durumlarda kronik a¤r› bir insan›n yaﬂama
nedeni olabilir. Yap›lan araﬂt›rmalar tedaviye
en dirençli a¤r›lar›n psikolojik kökenli oldu¤u
ve ço¤unlukla aile üyelerinin; çocuklar›n ya da
eﬂin dikkatini çekmek, ilgisini kazanmak ve bu
ilginin devam›n› sa¤lamak için bilinçli ya da
bilinçsiz olarak kullan›ld›¤›n› göstermektedir.
Ailesinden çok sevdi¤i birini, eﬂini ya da
çocu¤unu kaybedenlerde de a¤r›n›n sürekli
oldu¤u ve tedaviye direnç gösterdi¤i
gözlenmiﬂtir.

S›rt›m›zdaki kambur
Nedeni fiziksel bir hastal›¤a, yap›sal bir de¤iﬂikli¤e, kimyasal bir düzensizli¤e ya da psikolojik
sorunlara ba¤l› da olsa her a¤r› gerçektir. ‹lk olarak bunu kabul etmek gerekir. Üstelik sadece
fiziksel ac›lar için bir uyar› niteli¤inde de¤ildir, ayn› zamanda hayatta baﬂa ç›kamad›¤›m›z
sorunlara karﬂ› geliﬂtirdi¤imiz bir tür savunma mekanizmas›d›r. Burada da, Bilge Karasu’nun
dedi¤i gibi bilincimizde kendini göstermeyen bir baﬂkald›r› mevcuttur. A¤r› bilimi, algolojinin
özellikle ‘tedavisi zor’ diye niteledi¤i a¤r›l› durumlar fiziksel sorunlardan çok psikolojik sorunlar
nedeniyle ortaya ç›kar. Baﬂ a¤r›s› gibi s›rt ve bel a¤r›s› da, e¤er fizyolojik bir nedeni yoksa,
ço¤unlukla gündelik hayatta baﬂ edemedi¤imiz s›k›nt›lara karﬂ› vücudumuzun gösterdi¤i
tepkilerdir. Elbette bir rahats›zl›k belirtisi oldu¤u kesindir. Melih Cevdet Anday’›n Mikado’nun
Çöpleri adl› oyununda zor bir çocukluk geçiren ve insanlarla iliﬂkilerinde sorunlar yaﬂayan erkek
karakter mutluluktan korkmakta m›d›r acaba diye sormadan edemez insan, çünkü mutlulukla
birlikte beline giren a¤r›yla k›vrana k›vrana yata¤a düﬂer. Doktorun gelip morfin yapmas›yla
birlikte yalanc› bir mutluluk sarar onu bu kez. ‘Mutluluk nedir diye sorsalar bana, kaﬂ›nt›d›r
derim. Bir gün az kals›n mutlu oluyordum. Bir sanc› sapland› belime, k›vrana k›vrana yata¤a
düﬂtüm. Sabaha karﬂ› idi, doktor geldi, morfin yapt›. Der demez o korkunç sanc› kesiliverdi, çok
güzel bir dünya baﬂlad› birdenbire… ‹nanam›yordum… Mutlu idim, tam anlam›yla mutlu…’
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Tabii s›rt a¤r›s›n›n bir de fizyolojik yönü var. ‹nsan iki ayak üzerine dikildi¤inden beri s›rt
a¤r›s›ndan yak›n›yor olmal›. Evrim teorisine göre art›k bir fonksiyonu kalmam›ﬂ kuyruk sokumu
bile zaman zaman insana zor zamanlar yaﬂat›r. Henüz evrimimizi tamamlamam›ﬂ olmam›z›n bir
neticesidir bu belki ve bundan yüzy›llar sonra söz konusu nedenle çekilen a¤r›lar insan için s›k›nt›
olmayacakt›r art›k, kim bilir? Ancak o zamana kadar a¤r›yla baﬂ etmenin yollar›na aﬂina olmakta
da fayda var.
A¤r› nedenini ortadan kald›rmayan, sadece ﬂiddetini azaltan ilaçlar binlerce y›ld›r kullan›l›yor.
Bunlardan en eskisi olan haﬂhaﬂ›n M. Ö. 4000 y›llar›nda Sümerliler taraf›ndan kullan›ld›¤› bilinir.
Daha sonra da M›s›r, Eski Yunan ve Roma uygarl›klar›nda a¤r› kesici olarak kullan›lm›ﬂ, 19.
yüzy›lda da haﬂhaﬂtan morfin elde edilmiﬂtir.
A¤r›dan kurtulmaya çal›ﬂmak t›bb›n temel meselesi demiﬂtik. Günümüzde do¤rudan a¤r›y›
engellemek için analjezikler kullan›l›r. Ayr›ca radyofrekans termokoagülasyon gibi a¤r›y› ileten
duysal sinirlerin özel bir cihaz arac›l›¤›yla duyars›zlaﬂt›rarak a¤r›y› iletmelerini engelleyen giriﬂimsel
yöntemlere de baﬂvurulur.
Fizik terapi ya da akupunktur da tedavi seçenekleri aras›nda say›labilir. Gerek fiziksel gerekse
sosyo-psikolojik kökenli a¤r›larda, psikolojik destek tedavileri de uygulanabilir.

01

Az›c›k aﬂ›m, a¤r›s›z baﬂ›m:
Baﬂ a¤r›s›
A¤r›n›n çeﬂitli nedenleri olabilir, insanlar farkl›
zamanlarda farkl› ﬂiddetteki a¤r›ya katlanmak
zorunda kalabilirler. Ancak ﬂuras› kesin ki, herkes
yaﬂam›n›n herhangi bir noktas›nda baﬂ a¤r›s›ndan
ﬂikayet eder. Orhan Veli baﬂa¤r›s›ndan dolay›
çekti¤i ac›y› ﬂiirinde ﬂu ﬂekilde dile getirir:

Baﬂ a¤r›s›

Solda: Pablo Picasso, Hayat, 1903. Picasso’nun mavi
döneminin baﬂ eseri say›lan ‘Hayat’ her aﬂamas›nda ac›

Yollar ne kadar güzel olsa,
Gece ne kadar serin olsa,
Beden yorulur,
Baﬂ a¤r›s› yorulmaz.

ile karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›z yaﬂam›n alegorisini en iyi
ﬂekilde yans›t›r.
Altta: ‹bn-i Sina’n›n Kanun adl› eserinin ilk

bask›lar›ndan

birinde yer alan bu illüstrasyon, yüzy›llar önce s›rt
a¤r›s›yla nas›l baﬂ edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n›n bir örne¤ini
veriyor.

Baﬂ a¤r›s› bir hastal›¤›n bulgusu olarak ya da
baﬂl› baﬂ›na bir hastal›k olarak ortaya ç›kabilir.
Göz, kulak, burun, bo¤az hastal›klar›na, diﬂlerdeki
rahats›zl›klara ba¤l› olarak baﬂ a¤r›s› çekilebilir.
Hastal›k olarak baﬂ a¤r›s› ise migren tipi
baﬂa¤r›lar›, gerilimli baﬂ a¤r›s›, boyundaki
yap›lardan kaynaklanan baﬂ a¤r›s›, psikiyatrik
nedenlere ba¤l› baﬂ a¤r›s› gibi çeﬂitli ﬂekillerde
olabilir. Migren, hafif baﬂlayarak ﬂiddetli karaktere
bürünen, genellikle baﬂ›n bir taraf›nda olan bir
a¤r›d›r. Ataklar ﬂeklinde geldi¤i için sonras›nda
hasta kendini yorgun ve bitkin hisseder.
Gerilim baﬂ a¤r›s› ise en s›k görülen tipidir baﬂ
a¤r›lar›n›n. Aﬂ›r› sorumluluk alma, sosyal
iliﬂkilerde yaﬂanan zorluklar, ekonomik zorluklar
gibi karﬂ›laﬂ›lan sorunlar sonucu yüz, baﬂ ve boyun
kaslar›n›n gerilmesi ile ortaya ç›kan a¤r›d›r.
Migrenden farkl›d›r ve tedavisi farkl› biçimde
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ele al›n›r. Bedri Rahmi Eyübo¤lu, gerilimli baﬂ
a¤r›s›n› ﬁah damar isimli ﬂiirinde ne kadar güzel
ifade eder.

ﬁah damar
A¤r› baﬂ›m a¤r›
A¤r›lar›n› sevsinler
Çatla yüre¤im çatla
Çatlama nedir
Duysunlar
S›zla yürek s›zla
Hüzne de¤insinler.
Kana, ﬂah damar kana
Betini, bereketini bellesinler
Ellerini sürüp
Al›nlar›na götürsünler
Kana ﬂah damar, tüken
Tükeniﬂini sevsinler
Kana ﬂah damar, kana
Tüken.
Atilla ‹lhan ise hayat›n yükünü omuzlayan
kad›nlar›n bu a¤›rl›k alt›nda çektikleri a¤r›y›
anlat›r ﬂiirinde.

Kim arar kim sorar
…
Otellerinde pavyon k›zlar› uyudu uyuyacak
Gece as›l uyand›klar› an
Üstlerine devriliyor
Sabah aynalar›nda kendilerini tan›yam›yorlar
Gördü¤ü o de¤il elbet bir baﬂkas›
Surat› aﬂ›nm›ﬂ boyanmaktan
Kal›n bir baﬂ a¤r›s›
Beynini yiyip bitiriyor
…

A¤r›y› hissetmemek
Peki do¤uﬂtan gelen bir bozukluk, bir hastal›k ya da bir kaza nedeniyle a¤r› duyma yetene¤ini
kaybetmiﬂ bir bedene sahipseniz, bedeninizi bir yabanc›n›n bedeninden farkl› k›lan ne olacakt›r
sizin için?
ABD’de Louisiana, Carville’deki Cüzam Hastanesi’nde ﬂef doktorlardan biri olan Dr. Paul
W. Brand, cüzaml› hastalarla yapt›¤› çal›ﬂmalar sonucunda a¤r› ile ilgili fikirlerinin de¤iﬂti¤ini
ifade etmiﬂ Pace’in ‘A¤r›: Kiﬂisel bir deneyim’ adl› kitab›nda. "A¤r›y› vücudumuzun yaratt›¤›
sald›rgan bir davran›ﬂ olarak görmeye al›ﬂm›ﬂ›z. A¤r› söz konusu oldu¤unda yap›lacak tek ﬂey
var; onu yok etmek." Oysa y›llarca cüzaml› hastalarla çal›ﬂmak onun a¤r› ile ilgili fikrinin
de¤iﬂmesine neden olmuﬂ. "E¤er cüzaml› bir insana verebilece¤im tek bir hediye olsayd› bu
a¤r› olurdu. Ama bunu yapamam. O yüzden onlar hissiz elleri ve ayaklar›yla her gün kendilerini
yaral›yorlar, yanl›ﬂl›kla kendilerini yak›yorlar. Sonunda parmaks›z ve belki ayaklar›n› kaybetmiﬂ
ve kör olarak, a¤r›s›z bir hayat›n sonucunun ne olaca¤›n› bizlere gösteriyorlar."
T›bb›n a¤r›yla baﬂ etme, onu ortadan kald›rma yollar›ndan biri cerrahi olarak sinirlere,
omurili¤in ya da beynin baz› bölümlerine müdahale etmek. Ancak burada ilginç bir sonuçla
karﬂ›laﬂ›l›yor. Sinirlerine cerrahi müdahale yap›lan hastalar›n %20 kadar› uyuﬂukluk hissini
daha tahammül edilmez buluyor. Üstelik sinir sistemine, omurili¤ine ya da beynine a¤r›y› yok
etme amaçl› müdahale yap›lan hastalar aras›nda intihar oran›n›n çok yüksek oldu¤u görülüyor.

Üstte: Hieronymus Bosch, Haç taﬂ›yan ‹sa.
Madrid’deki Palacio Real’de bulunan bu tablo
asl›nda kilise için yap›lm›ﬂ panelin bir parças›.
Tanr›’ya ulaﬂmak için dünyevi ac›lar›n çekilmesi
gereklili¤ini hat›rlat›yor.
Solda: El Greco, Lacoon, 1610-1614. Birçok inançta
a¤r› bir ceza olarak görülür. El Greco da Tanr›’ya
karﬂ› geliﬂin ac›yla ceza görece¤ini resmetmiﬂtir.
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Sa¤da: 14. Yüzy›l’da Bizansl› bir sanatç›
taraf›ndan resmedilen en ünlü t›p
adam› Hipokrat.
Sa¤da: A¤r›yla baﬂ etmede Çinliler, kimi
günümüzde de geçerlili¤ini sürdüren
çeﬂitli masaj teknikleri kullan›yorlard›.

Pace’in bir araba kazas›nda omurili¤inden ciddi ﬂekilde yaralanan genç bir kad›n hastas› art›k
hiçbir ﬂey hissedemeyece¤ini ö¤rendi¤inde yürüyememekten daha çok a¤r› duyamayaca¤›na
üzülmüﬂ. "E¤er vücudumda ters giden bir ﬂey olursa ben bunu hissedemeyece¤im, bunu
ö¤renmemin hiçbir yolu yok" diye düﬂünmüﬂ. Tabii madalyonun di¤er yan›nda benzer bir kaza
geçirerek felç kalmaktan kurtulan ancak hayat›n›n sonuna kadar a¤r›yan bedeniyle yata¤a
mahkum olan Frida Kahlo akla geliyor. Bir taraftan da, e¤er o a¤r›larla yaﬂamak zorunda
kalmasayd› öylesine güzel resimler yaratabilir miydi, diye düﬂünmeden edemiyor insan. Çekti¤i
ac›yla bedeninin varl›¤›n› tüm ruhuyla hisseden, bu ac›y› tek baﬂ›na yaﬂasa da resimleriyle
bizlerle paylaﬂan Frida Kahlo ac›n›n nas›l sanatsal bir güzelli¤e dönüﬂebilece¤inin de en güzel
kan›t›.
A¤r› bizler için anlaﬂ›lmas› her zaman kolay olmayan bir durum. Zor bir deneyim de olsa,
tahammül edilmesi güç de olsa ve ço¤u zaman kurtulmaya çal›ﬂ›lsa da, a¤r›n›n yaﬂam›n devam›
için ne kadar önemli oldu¤unu inkar edemeyiz. Kiﬂilik nas›l zorluklarla güçlenir ve ﬂekillenirse,
neﬂe ve mutluluk için de biraz a¤r› çekmek gereklidir diyebiliriz. Baﬂlang›çta oldu¤u gibi a¤r›
konusunda Bilge Karasu’nun sözlerine yer vererek yaz›m›z› sonland›ral›m; "Ac› çekme, bir
bak›ma, paha biçilmez bir bilgi edinme yoludur. Elbette, ‘böyle bilgi eksik olsun!’ diyebiliriz;
ama yaﬂama iliﬂkin herhangi bir konuda bu tutum tuhaft›r yine de."
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