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Mikroplar› Helak Eden Kumafllar
Hastal›k Bulaflmas›na Karfl› Doktor K›yafetleri
Toza, topra¤a her türlü mikrobun kar›flaca¤› ve fliddetli bir rüzgâr bu tozlar›, topraklar›,
süprüntüleri savurarak evlerimizin döfleme tahtalar› aral›klar›na, keçelerin ve perdelerin k›vr›nt›lar›na, elbisemizin dikifl ve k›vr›m yerlerine
dolduraca¤› ve bunlarla birlikte birçok kümelerinin de gelece¤i ve hoflland›¤› yerlerde üreyip
oturaca¤› inkâr edilemez.
Bu muhtelif eflyay› mikroplardan temizlemeye vas›ta yok de¤il... Hem de vas›talar da günden güne ço¤al›yor. Antiseptik maddelerin de
her türlüsü elimizde var. Münasip yerler kaynar
sularla y›kan›r. Elbisenin kükürt buhar›ndan geçirilmesi yahut buhar makinesine konulup ziyadece ›s›nm›fl su buhar›n›n tesiri alt›nda bir müddetçik bulundurulmas› çaresi var. Bunlar›n
hepsi malum. Fakat bu ifllem bir fley de¤il. Her
vakit elde buhar ve temizleme için laz›m gelen
alet ve edavat bulunmaz. Antiseptik bir madde
ile eflyan›n temizlenmesi de külfetsiz bir ifl say›lamaz. Bunun için bir âdem laz›m...
Fakat akla güzel bir yol gelir. Mesela iç fanilas›ndan, gömlekten, dondan tutunuz, kap›
perdesine var›ncaya kadar mikrop istilas›ndan
korunmak istenilen eflya, evvelce öyle bir antiseptik s›v›ya bat›r›lamaz m› ki bunlar, mikroplar› k›vr›nt›lar› aras›na al›p yaflatmak kabiliyetinden mahrum kals›nlar. Evet, nazariyatta bu
gayet hofl bir tedbirdir. Fakat uygulamaya gelince iflin rengi de¤iflir. Bu özellikte bir antiseptik madde bulmak o kadar kolay bir fley de¤ildir... Bu özellikte bir s›v› bulup da kumafllar› buna bat›rmak kâfi de¤il. Bu yolda muamele gören kumafllar›n fena kokmamas› laz›m...
‹yot ile muamele edilse koku vermemek mümkün de¤il; asitfenik, o da böyle. Kokudan baflka, bu maddenin insana zarar verecek surette
zehirli olmamas› da elzem. Bundan baflka, kumafl›n bünyesine öyle kuvvetli bir surette girmeli ki, eflyan›n afl›nmas›, eskimesi ile tesiri
geçmemeli. S›cak veya so¤uk su ile kumafllar
y›kan›rsa yine özelli¤ini kaybetmemeli. ‹flte bu
vas›flar› tafl›yan bir maddenin bulunamayaca¤›
fikri de hat›ra gelece¤inden, kulland›¤›m›z tüm
eflyaya antiseptik bir madde ile muamele edip,
mikrop istilas›ndan uzak k›lmay› fikr etmekle
beraber, bu fikrin uygulanamayaca¤›n› da düflünür idik. Fakat bu düflüncenin aksini? Fransa h›fz-› s›hhat cemiyetine verilen ve Figaro
[gazetesi] taraf›ndan dikkate de¤er noktalar›
zikredilen bir yaz›ya itimat etmek laz›m gelirse? Doktor filomberger adl› bir zat ileri sürmüfltür.

Bu yaz›da, antiseptik kumafllar nâm›yla,
mikroplar›n üzerinde bar›namayaca¤› surette
dokunup haz›rlanan kumafllardan bahsolunmufltur. Doktor filomberger, istenilen vas›flar›
tafl›yan maddelerin bizmut salisilat ve alüminyum benzoat oldu¤unu bulmufltur.
Bu maddelerin asla kokusu olmad›¤› gibi,
suda çözülme noktalar› da yoktur... Kumafl›n
eskimesi ile tesirlerinin geçmesi özelli¤ine gelince, Doktor bunun için de bir yol bulmufl ve
bu maddeleri do¤rudan do¤ruya kumafl›n elyaf›na kar›flt›rmaya ve bunlar›n üzerinde sabit k›lmaya muvaffak olmufltur. Bu suretle imal olu-

nan kumafllar ne kadar y›pransa tesirleri yine
geçmiyormufl. ‹stenilirse kumafllar buhar makinelerinden de geçirilsin, yine antiseptik özelli¤i bunlar üzerinde sabittir denilir. Böyle bir
tedbirin ne kadar fayda verece¤ini, bu yoldaki
kumafllar›n h›fz-› s›hhat ilmince makbuliyeti ne
derece olaca¤›n› kestiremeyiz. Yaln›z Fransa’n›n Paris, Liyon, Bordo flehirlerinde, bu tür
kumafllar üzerine yap›lan tecrübelerde muvaffakiyet görüldü¤ünü, yani kumafllar›n hakikaten antiseptik özelli¤inin tasdik edildi¤ini söylemekle yetiniriz. Adi bir fanila ile üzerinde
mikrop yaflamayaca¤› iddia olunan bir fanilan›n üzerine eflit derecede, bir yerde üretilmifl
mikrop kümeleri b›rak›l›rsa, birincide kolayca
üreyip artt›klar› ve ikincide ise üremekten ka-

l›p yok olmaya yüz tuttuklar› görülmüfl...
Bu tür kumafllar›n faydas›, bir kaç doktor
heyeti taraf›ndan tasdik olunursa büyük kahvelerin, gazinolar›n döflemelerinin, tramvaylar›n
ve arabalar›n, flimendiferin oturma yerlerine
kaplanan kumafllar›n, misafirhanelerde yorgan, yast›k vesair örtülerin hep bu tür kumafllardan yap›laca¤› flüphesizdir. Mesela, otellerin
kap›s›nda “Tüm yatak tak›mlar›m›z üzerinde
mikrop yaflamaz kumafltan yap›lm›flt›r” levhas›
görülecek... Belki yak›nda, Beyo¤lu’nun büyük
kumafl ma¤azalar›nda, müflterilere “Üzerinde
mikrop yaflayamaz kumafllar›m›z da var” denilir... Biraz sonra çarfl› içinde “Buyurun efendim, buyurun, mikroplara karfl› kumafllar›m›z
da var” seslerini iflitece¤iz.
Mikroplar›n tesirini hükümsüz b›rakmak ve
vücuda bu zararl› toplulu¤u yaklaflt›rmamak
için çareler düflünenler pek çok... Yaln›z böyle
antiseptik bir madde ile kar›flt›r›lm›fl kumafllar
ortaya ç›kar›lm›yor. Amerikal›lar, hastal›klar›n
bulaflmas›ndan [kaç›nabilmek için], doktorlar
gibi, daima çeflitli hastal›klar›n parazitlerinin
istilas›na maruz kalanlar›n kullanabilecekleri
surette özel k›yafetler de üretmifller.
Beyo¤lu’nda ç›kan Levant Herald gazetesi,
geçen Cumartesi nüshas›nda, yaln›z kurflun tanelerine karfl› vücudu muhafaza için de¤il, birtak›m bulafl›c› hastal›klara karfl› da müdafaa ve
koruma için z›rhlar yap›ld›¤› ve ‹ngiltere’de
Terzi Duve’nin z›rh› tecrübe edildi¤i s›rada,
Amerika’dan da mikrop z›rh› geldi¤ini yaz›yor.
Mikrop z›rh› hakk›nda aç›klamalar görmedik. Lakin, özetle verilen malumat, bu z›rh›n
dalg›ç k›yafetlerine benzeyen, lastikten bir elbise oldu¤unu ve vücudun her taraf›n› örttü¤ünü
gösteriyor. Havan›n ve zararl› parazitlerin girmesine katiyyen mâni imifl. Yaln›z ayaklar›n alt›nda bir nevi küçük körük bulunup, buradan
hava, bu k›yafeti giyen doktor yürüdükçe girmekte ve fakat bu hava, vücut ile temas edecek
yere girmeden evvel, körü¤ün alt›nda tertip olunan birtak›m antiseptik maddelerden geçerek
katiyyen temizlenmekte ve içindeki zararl› fleylerden ar›narak doktorun teneffüsüne hizmet etmekte imifl. Hava, ayak alt›ndan girerken nas›l
bir körükle afla¤›dan sürülerek geçiyorsa, bafl›n
üstünde di¤er bir delikten, yine böyle içerideki
havay› ç›karan ve d›flar›dan hava sokmayan bir
delik vas›tas› ile ç›k›p gitmekte imifl.
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