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Pandemi kararı 
erken 
alınabilirdi
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DEVAM EDER
� Feridun GÖNDOĞDU,
Gökhan KARAN ve 
Somer ÖZKÖK soruyor: 

65 yaş sokağa çıkma 
yasağının esnemesi-
ni nasıl değerlen-
diriyorsunuz, 
sizin görüş-
lerinize göre 
bütün yasak 
daha ne ka-
dar devam 
edebilir?

� PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL (Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzmanı):

65 yaş üzerindeki vatandaşlarımız için 
kısmi bir rahatlama getirilmeye çalışıl-
mıştır. Ancak yaş ilerledikçe COVID-19 

hastalığından ölümlerin arttığı ve Sağlık 
Bakanlığı açıklamasına göre ülke-

mizdeki COVID ölümlerinin yüzde 
92’sinin 65 yaş üzerinde olduğu 

unutulmamalıdır. Dolayısı ile 
daha geniş rahatlamaların 

getirilmemesi son derece 
doğaldır. Tüm bu sebep-

ler bir arada değerlendirildiğinde 65 yaş 
üzerindeki vatandaşlarımızı korumaya 
yönelik tedbirlerin bazı yumuşatmalar ile 
uzun süre devam etmesi kaçınılmazdır. 
Yasakların tamamıyla ne zaman kalka-
cağına dair net yanıt vermek kolay değil. 
Bakanlıkça tüm detayları bilinen, bizlerin 
ise tam olarak bilmediği hasta ve hastalık 
verilerine göre karar verilecektir. Dolayısı 
ile Sağlık Bakanlığı’nın kararlarını bekle-
mekten başka çare yok.

SORUN HOCALAR
YANITLASIN

ÊÊ Alanında uzman, çok değerli hocalardan oluşan Hürriyet Bilim Kurulu, 
her gün koronavirüs ve salgınla ilgili sorularınıza cevap veriyor. 

Sorularınızı hurriyetbilim@hurriyet.com.tr adresine veya 0 530 054 44 
84 numaralı WhatsApp hattına isim ve soyisminizi yazarak yollayabilirsiniz.

Tansiyon ilaçları
daha fazla

araştırılmalı

ÇIN’den gelen ilk yayınlarda COVID-19’a 
yakalanan hastalarda hipertansiyonun yüksek 
oranda görüldüğü tespit edildi. Akabinde İtalya 
ve Amerika verileri de bunu doğrular nitelikte 
olunca hipertansiyon ilaçlarının virüsün yapış-
ması ve ilerlemesi sürecini kötü etkileyebileceği 
akıllara geldi. Ancak bu ilaçlar aynı zamanda 
kalp yetmezliği, hipertansiyon ve iskemik kalp 
hastalığında kullanılıyor. Dolayısıyla kalp 
dernekleri, ileri bilimsel çalışmalar yapılmadan 
bu ilaçların kesilmemesini önerdi. Asya, Avrupa 
ve Kuzey Amerika’da yapılan 
son çalışmalar da gösterdi ki 
ACE inhibitörü ve ARB kulla-
nımı hastalığın seyrini kötü 
etkilemiyor. Fakat daha fazla 
araştırmaya ihtiyaç var. İlaçların 
farklı etkileri olduğu ve çok 
amaçlı kullanıldığı için 
her hasta için hastanın 
kendi doktoru karar 
vermelidir.

� Ahmet SAYIN soruyor:
Tansiyon ilaçlarında son durum nedir; 

zararlı mı değil mi?

� Turgut DURMUŞ soruyor:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu işin nere-

sinde? Neden bir basın toplantısı yapıp Çin’e, 
“Fare, kedi, köpek, yarasa yemeyin; bu iş sizin 
başınızın altından çıktı!” diyemiyor?

� PROF. DR. MELİH US (Kalp Damar Cerrahi Uzmanı):

ÇOCUKLUK 
TRAVMASI 

‘KORONA’
� Sevda YİĞİTER soruyor:

Hocam kendimizi geçtim ‘korona’, çocukluk dönemi olumsuz/travma-
tik yaşam olaylarının çocuklukta kalmadığı düşünülürse, sevgi-güven 
gibi temel ruhsal ihtiyaçlarımızdan kişiliğe, meslek seçimine, öteki ile 
olan ilişkimize, yani kısacası tüm hayat hikâyelerine nasıl yansıyacak?

EĞER çocuklarınıza koronayı 
bilimsel verilere dayanarak, onları 
korkutmadan travmatize etmeden 
çok fazla korona bilgi bombardı-
manı altında bırakmadan bazen 

oyunla bazen dramayla an-
latabilir ve bunu davranış-
larınızla gösterebilirseniz 
hiçbir sorun yaşamadan 
bu süreci atlatacaklardır.

� PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist):

Burnunuzdan
uzak tutun
� Mustafa NUR soruyor:

Virüs direk hücre-
nin içine burun yoluyla 
girdiğine göre bakkala, 
pazara giderken maskeye 
ek olarak burun içine ko-
lonyalı mendil koymanın 
yararı ya da burun muko-
zasına zararı olur mu?

KOLONYALARDA kullanılan 
etil alkol miktarı, virüsü etkisiz 
hale getirmesi için yüzde 60 
ve üzerinde olmalıdır. Ancak 
etil alkol ile direkt temas sinir 
dokusu için zararlıdır. Elinize 
sıktığınız kolonyayı uzun süre 
koklamak bile zararlıyken bu-
run içine alkollü mendil koymak 
koku sinirini ciddi olarak tahrip 
edecektir, koku duyusunda kalıcı 
hasara neden olabilecektir. Men-
dilinizdeki etil alkol oranı yüksek 
düzeydeyse uzun süre temas 

etme sonucunda sinir yoluy-
la beyne ulaşarak beyninize 
de ciddi zarar verme riskini 
doğurursunuz. Özetle yüksek 
alkollü mendili asla burnunuzla 
direkt temas ettirmeyin. Sa-
dece burnunuzu kapatacak 
şekilde maskenizi doğru 
takmak sizi yeterince 
koruyacaktır.

� PROF. DR. DERYA ULUDÜZ 
(Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi):

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), bu salgının 
başından beri, bana göre de çoğu haklı, çeşitli 
eleştiriler aldı. Örneğin pandemi kararını daha 
erken alabilir ve hem Çin’den diğer ülkelere 
olan uçuşların daha erken durdurulması, hem 
de salgının ikinci önemli yayılma noktası 
olan Avrupa ülkeleri arasındaki ulaşım trafiği 
konusunda daha yoğun ve erken uyarılar yap-
ması gerekirdi. DSÖ’nün ülkelere zorlayıcı bir 
yaptırımı bulunmamasına rağmen yapacağı 
daha aktif ve yoğun uyarılar ile salgının bu 
kadar büyümesini engelleyebilirdi. 
Bizim yadırgadığımız hayvanlar 
ile beslenme sadece Çin’de değil 
başka bazı ülkelerde de görül-
mektedir. Bu kısmen geleneksel 
kısmen de yoksulluk nedeniyle-
dir. DSÖ’nün yaptırım gücünün 
artırılması, salgın potansiyeli 
doğuran bölgeler ve virüs 
araştırma laboratuvarları 
daha sık ve yoğun denet-
lenmelidir. 

� PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi 
Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi)

TEDBİRLER
YUMUŞAR

AMA

GEÇEN hafta 
İstanbul Kültür 
Sanat Vakfı ‘Pandemi 
Sırasında Kültür-Sanatın 
Birleştirici Gücü ve Ala-
nın İhtiyaçları’ başlıklı 
bir metin hazırlamış ve 
sektörün ihtiyaçlarına 
ilişkin çözüm önerileri 
sunmuştu. 

Tüm sektörleri 
kapsayan bu genel metin 
dışında tiyatro dünyası ve 
plastik sanatlar camiası da ayrı 
ayrı seslerini duyurmak için 
bildiriler hazırladı.

Yaklaşık 2 binin üzerinde 
tiyatro sanatçısının imzaladığı, 
duyurulduğu ilk hafta içinde 20 
bin imzaya ulaşan ‘Tiyatro-
muz Yaşasın’ başlıklı bildiri-
den sonra bu kez Uluslararası 
Plastik Sanat Derneği, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’na 
bir acil destek planı sundu.

Dernek Başkanı sanatçı 
Bedri Baykam ve Yü-
rütme Kurulu üyeleri-
nin imzasını taşıyan 
metinde, Kültür 
Bakanlığı’nın ‘2020 
Kültür Bakanlığı 
Sanata Destek Fonu 
Koleksiyonu’ oluştur-
ması talep ediliyor.

Kısaca Cumhuriyet’in 
ilk dönemlerinde uygula-
nan bir yöntemin tekrar hayata 
geçirilmesi isteniyor.

Bildiride “Farklı disiplinler-
den üyelerle bir seçici danışma 
kurulu oluşturularak yürütülecek 
yardım kampanyasıyla, Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne de çok 

önemli bir çağdaş sanat eseri 
koleksiyonu oluşturacak, devlet 
böylece bu projeyi yürütürken 
bir yandan da kazanacak, 
kullandığı bütçenin karşılığını 
sanat yapıtları olarak fazlasıyla 
almış olacaktır” deniliyor.

Bakanlığın sanatçıların atöl-
yelerinden veya bağlı oldukları 
galerilerden eserler satın alıp 
devlet koleksiyonu oluşturarak 
hem sanatçılara hem galeri-
lerine ve sanat merkezlerine 
yardım yapacağı, galeriyle çalış-
mayan sanatçılar veya kariyer-

lerine ilk adımları atan genç 
sanatçılardan da eser 

alınabileceği belirtiliyor. 
Bu platformda en 
değerli rollere sahip 
olan bağımsız küratör, 
sanat tarihçisi, eleş-
tirmen gibi kesimlere 
de en az 6 ay maaş 

bağlanarak devlet adına 
projeler geliştirmeleri 

veya sanat yayınları hazır-
lamaları öneriliyor. 

Karşılıksız bir yardım talebi 
değil bu.

Pandemi dönemi çağdaş 
Türk sanatı müzesi bile açılabi-
lir bu şekilde alınacak eserlerle. 

Neden olmasın?

SERGİ açıldığında büyük 
olay olmuştu. Düşünsenize, 
resim sanatı dendiğinde ilk akla 
gelen isimlerden birinin, Picas-
so’nun orijinal eserleri gelmişti 
İstanbul’a. Yalnızca Sabancı 
Müzesi’nin değil, Türkiye’nin 
bu anlamda açılan ilk büyük ser-
gisiydi. Bir hayal gerçekleşmişti. 

Gerçekten de bir kırılma ve 
dönüm noktasıydı o sergi. Bun-
da müzeyi kuran ve sergiyi Tür-
kiye’ye getiren Sabancı ailesinin 
yanında müzeciliğimizin divası 
Nazan Ölçer’in vizyonunun da 
katkısı büyüktü. 

Picasso İstanbul’da sergisi 
24 Kasım 2005-26 Mart 2006 
tarihleri arasında açık kalmış ve 
her yaş grubundan rekor sayıda 
sanatsevere ulaşmıştı. Yine ilk 
kez bir müze önünde uzun ziya-
retçi kuyruğu görmüştük.

Koronavirüs salgınına karşı 
alınan önlemler doğrultusun-
da geçici bir süreyle ziyarete 
kapalı olan Sabancı Müzesi 
de geçmiş sergilerinden zengin 
içerik seçkilerini dijital kanalla-
rında paylaşıma açmaya başladı. 
Bunu da işte o efsane sergiyle 
başlattı.

Çevrimiçi sergiyi benim 
için farklı kılan, özel bir bağ 
kurmamı sağlayan ise Ferit 
Edgü’nün Picasso İstan-
bul’da için yazdığı ve sanat-
çının eserlerinin arkasındaki 
hikâyeleri içeren metni Müşfik 
Kenter’in sesinden dinlemek 
oldu. Büyük ustanın sesi insanı 
Picasso’nun dünyasından çok 
daha başka yerlere götürüyor. 
Mesela Kenter Tiyatrosu’nda-
ki tek kişilik ‘Bir Garip Orhan 
Veli’ gösterisine kadar.

Pandemi dönemi 
sanatı müzesi

neden olmasın?

iyilmaz@hurriyet.com.tr
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KÜLTÜRAZZİ

Kuyruğa girmeden 
PICASSO SERGISI

KÜLTÜR ve Tu-
rizm Bakanlığı, 

özel tiyatroların 
projelerine yaptığı 
yardımların mikta-
rını arttırdı. Profes-
yonel tiyatrolar için 
yapılan 80 bin TL’lik 
tavan fiyat 150 bin 
TL’ye çıkarılırken, 
maksimum proje 
maliyetinin yüzde 50’sine kadar 
yapılan destek miktarı ise yüzde 
70’ine kadar arttırıldı. Koronavirüs 
salgını nedeniyle 2020 için yardım 
alan tiyatrolardan asgari sergi-
lenme sayısına ilişkin belgelerin 
istenmemesine de karar verildi. 

Bakanlık, “Özel Tiyatroların 
Projelerine Yapılacak Yardımlara 
İlişkin Yönetmelik”te değişiklik 

yaptı. Resmi Gazete-
de dün yayınlanan 
yeni yönetmelikte 
tiyatrolara yapılan 
yardım miktarların-
da, tanımlamalarda 
ve istenilen belge-
lerde yeni düzenle-
meler getirildi.

Yardım için 
başvuru tarihleri 

ise 1-31 Temmuz olarak belirlendi. 
Yönetmelikteki, kanuna göre tacir 
sayılmayan tüzel kişiler veya vergi 
mükellefi olan gerçek kişiler ya 
da kuruluş amacı kültür, sanat ya 
da tiyatro faaliyeti olan dernekler 
veya vakıfların amatör tiyatrolar 
kategorisinde başvuru yapabilme-
sine yönelik hüküm de kaldırıldı. 

m Umut ERDEM/ANKARA

Bedri 
Baykam

Özel tiyatrolara 
destek arttı

Türkiye’de  bu 
büyüklükte 
bir ziyaretçi 
kuyruğu ilk 
kez Picasso 

sergisinde 
görülmüştü.


