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YÜREK A⁄RISI*
I
Alt›nova’da sahilde oturuyorum...
Gece oldu...
Saatlerce k›p›rdamad›¤›m›n fark›nday›m.
En be¤endi¤im filozoflarda Herakles’in bir yap›t›
ve Nepal’den gelen bir kartpostal yan› bafl›mda duruyor.
Karfl›’da Midilli Adas›’n›n p›r›l p›r›l ›fl›klar›...
Hiç rüzgar yok...
Deniz çarflaf gibi... Tatl› bir Ay ›fl›¤›...
K›p›rdam›yorum ama; hemflehrimiz Herakles’in
dedi¤i gibi: “Her fley ak›yor.”
Kartpostaldaki Everest Tepesi her y›l 0,5 cm. büyüyor, o güzelim Ay her y›l bizden 4 cm. uzaklafl›yor. Anadolu yar›m adas› her y›l 2 cm. Midilli’ye do¤ru kay›yor.
K›p›rdam›yorum ama...
Her saniye 10 milyondan fazla hücrem ölüyor.
Her gün 600 milyar hücrem yeniden yap›lan›yor. ‹ki
yüz elli bin y›ldan beri de¤iflmeyen vücudumuzda
her saniye 1030 fiziksel ve kimyasal de¤iflim gerçeklefliyor.
Annemin güzel yemeklerine dayanamayan midem, befl günde bir mukozas›n› yeniliyor!
II
Yeni Rak›’ya hala al›flamayan karaci¤erim alt›
haftada bir belirli bir kesimini tamir ediyor! Her y›l biraz daha büyüyen göbe¤imdeki ya¤ dokusu üç haftada bir tazeleniyor! Ege güneflinde kavrulan derim,
bir ay içinde tümüyle yeniden yap›l›yor. Tüm iskelet
sistemim üç ay içerisinde tamamiyle onar›l›yor. Mis
gibi deniz kokusuyla sarhofl olan burun epitelim dört
haftada bir görevini gelecek kuflaklara devrediyor.
Yüz bin kilometre uzunlu¤undaki damarlarda dolaflan alyuvarlar, yaln›zca iki-üç ay yaflayabiliyorlar ve
her saat bafl› 200 milyon yeni alyuvar dolafl›m sistemine kat›l›yor!
K›p›rdam›yorum ama...
Bir hafta içerisinde tüm oksijen, karbon, hidrojen
ve azot atomlar›m de¤ifliyor. Demir, bak›r, magnez-
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yum gibi a¤›r metallerin takas ifllemi biraz daha
uzun sürüyor. Aliminyum atomlar› ise hiç de¤iflmiyor
ve bedende birikip zararl› bir konuma ulafl›yor. (Bu
yüzden bizim yazl›ktaki mutfa¤a erke¤in ve aliminyumun girmesi yasak.)
III
K›p›rdam›yorum ama...
Sahip oldu¤um 1028 tane atomun %98’i bir y›l
içersinde yenileniyor.
Yafl›m›z ne olursa olsun bedenimizdeki hiçbir
hücre 10 y›ldan yafll› de¤il!
Tek yenilenmeyen beyin ve kalp hücreleri. Beyin,
yaflam boyu deneyimlerimizin topland›¤› yer. Hücre
de¤iflimi ile bu de¤erli bilgi birikimi kaybedilebilirdi
(yine de her gün 50.000 beyin hücresinin geri dönmemek üzere bafl›m›zdan ayr›l›fl›n›n ac›s›n› yafll›l›kla
ödüyoruz!)
Kalbe gelince ifller de¤ifliyor... Bu konuyu biraz
açmak gerekli. Günde 100.800 kez çarpan yüre¤imiz mükemmel beden yap›m›z yan›nda, ilkel kalan
bir sistem! Her defas›nda kan› vücuda pompalad›¤›nda ve onun yeniden kar›nc›¤a doldu¤unda kendisi kans›z kalan 8 saat dinlenip 16 saat çal›flan ve bu
süre içinde günde 7500 litre kan› bedenin en ücra
köflelerine dek pompalayan bir torba.
Her de¤erli organ; akci¤er, böbrek gibi ya iki tane ya da karaci¤er gibi kendini yenileme niteli¤ine
sahip.
IV
Kalp ise bu iki hayati özelli¤i tafl›mayan ilkel bir
tulumba.
Hani “inceldi¤i yerden kopsun” deriz ya... O nokta vücudumuzda kalbimiz.
Yüzbinlerce y›l evvel yabani hayvanlara yem olan
atalar›m›z›n daha fazla ac› çekmesini önlemek için
hemen duran kalp, modern yaflam›m›zda ayn› görevi baflar› ile sürdürüyor. Ac›lar, yanl›fllar ve stresle dolu yaflam›m›z› –daha fazla ezilmemek için- infarktüs
arac›l›¤› ile bitiriyoruz.
Evrende atom say›s›n›n s›n›rl› oluflu, ölümümüzle
baflka bir anlam kazan›yor. Biz ölüyoruz ama atom-
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lar›m›z ölümsüz. Bizden sonra onlar do¤ada yap› tafl› olmaya devam ediyorlar. Çak›lda, otta, kurtta,
kuflta nükleer yaflam›m›z devam ediyor.
Ben k›p›rdanam›yorum...
Kalbim a¤r›yor...
Sol koluma do¤ru bir ac›, bir yanma beliriyor...
Parmak uçlar›m keçe gibi....
V
Kartpostalda evlendi¤ini yaz›yor.
‹yiymifl...
Bir buçuk ayl›k hamile imifl.
Bebe¤inde her dakika içersinde 250.000 yeni
sinir hücresi olufluyormufl!
Nefesim t›kan›yor...
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Soluk alam›yorum...
Midilli Adas› ›fl›l ›fl›l. Bir uçak iniyor. Bir uçak kalk›yor...
Sar›msakl› önlerine bir flilep demir atm›fl.
Bir yelkenli Ayval›k’a do¤ru gidiyor...
Her fley ak›yor...
Ak›yor...
Herakles, Artemis Tap›na¤›’ndan bana bak›yor.
Gülüflüyoruz...

Dr. M. Zati Altay
Werdohl / Almanya
* Bu makale daha önce Türk Haber adl› gazetede
yay›nlanm›flt›r.

