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Bu kitap hikayeyi Covid‘in bakış açısından anlatıyor.

Covid nereden geliyor?
Covid neden bu kadar saldırgan oldu?
Neden insanlara bulaştı?
Almanya‘ya nasıl geldi?
Kendimizi nasıl koruyabiliriz?
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Neden Covid dünyayı korkuttu

Görünmez bir virüsün hikayesi

Yıllar önce Çin‘in Hubei eyaletindeki bir mağarada Covid adlı küçük bir virüs yaşıyor-
du. Mağara karanlıktı, rahatsız edici derecede soğuktu ve Covid yalnızdı. Mağaranın 
tavanında büyük bir yarasa kolonisi yaşıyordu. At nalı burunlu yarasalardı. Bunlar çok 
sosyal bir yarasa türüdürler. Her gece yarasalar böcek avlamak için mağaradan uçardı. 
Covid bir gün mağarada yalnız kaldı ve üşüdü.

Bir sabah Covid mağara tavanına gizlice yaklaştı ve yarasaların eve gelmesini bekledi. 
Güneş doğduğunda at nalı burunlar geri döndü. Covid‘in yanına Bay Wang ve Bayan 
Li indi, arka bacaklarını mağara tavanına astılar, tüylerini yaladılar ve avlanma ma-
ceralarını anlattılar. Güzel ve sıcak yarasaların arasında Covid bir karar verdi. Yarasa 
bay Wang fark etmeden ayağından ağzının içine kaydı.

Arkadaşlar buraya gelmeli

Ancak Covid ´in aradığı şey onunla eğlenecek gerçek arkadaşlardı. Covid Bay Wang‘ı 
içeriden biraz dolaştı ve akciğerlerinde bir güzel hücre keşfetti. Bu hücrenin özel yanı 
Covid‘i uluslararası uzay istasyonuna bir roket gibi yerleştirilebiliyor olmasıydı.

Bay Wang hiçbir şey fark etmedi çünkü Covid o 
kadar küçüktüki, onu sadece çok güçlü bir mi-
kroskop altında görebilirdi. Covid Bay Wang‘ın 
sıcak ağzında rahatladı ve mutlu oldu. Bay 
Wang‘ın sıcak bedeninde haftalarca yaşadı. Bay 
Wang ile beraber her gece böcek avına çıktı ve 
gün boyunca mağara tavanından aşağıya sarktı.
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Artık Covid bu konakçı hücreye tamamen yerleşebildi 
ve Covid hücrenin çekirdeğinde kendini çoğalttırabil-
di. Covid çok şaşırdı, bunu hiç beklemiyordu.

Kısa bir süre sonra yüzlerce küçük Covid oluştu ve 
hepsi birbirine çok benziyorlardı. Covid çok sevindi ve 
Bay Wang‘ın akciğerinde büyük bir eğlence düzenledi.

Parti başladığında Bay Wang aniden öksürdü. Öyle 
güçlü bir rüzgar oluştuki, parti misafirlerinin çoğu 
kendilerini tutamadı. Nefes borusundan, Bay Wang‘ın 
boğazına fırlatıldılar ve ağzı açık olduğu için mağaraya 
uçtular. Bazıları etrafta asılı olan birçok yarasaya tu-
tunabildi. Bunu başaramayanlar mağara tabanına in-
diler ve kısa bir süre sonra donarak öldüler.

Bir zaman sonra Bay Wang‘ın öksürüğü kayboldu, Covid ve tüm akrabaları yarasalarla 
bereber huzur içinde yaşayabildi.

Bir gün Covid bir ses duydu. Bay Wang, Bayan Li‘ye: „Ormanın kenarında yaşayan şa-
hin dün ölmüş.“  Bayan Li öfkeyle sorar: „Komşumuz Bay Wung‘ı yiyen şahin değil mi?“ 
Bay Wang: „Evet.“  Bayan Li neden öldüğünü bilmek ister.

„Galiba bazı virüslerin neden olduğu zatürreden öldüğü söyleniyor.“ Covid bir an 
düşündü ve galiba akrabalarının şahin ölümünden sorumlu olduğunu tahmin etti. Akıp 
giden yıllarda bu tür olaylar tekrar tekrar meydana geldi. Bazı yarasaları yiyen yırtıcı 
kuşlar ve yılanlar bunun bedelini canları ile ödemek zorunda kaldılar.

Covid çok şanslıydı ve akciğer kabar-
cığının birine yapışabildi. Sonraki günler-
de Covid bay Wang‘ın öksürüğüne alıştı. 
Covid öksürüğün ne zaman geleceğini bi-
liyordu. Böylece önceden kendini güven-
ceye alabiliyordu. Bay Wang‘ın öksürük 
krizleri yavaş yavaş mağaradaki tüm ya-
rasalara bulaştı. Şimdi mağarada sürekli 
bir öksürük sesi vardı ve tüm yarasalar 
biraz sinirlendi.
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Bay Wang‘ın çok yoğun bir hayatı vardı. Saatte 160 kilometreye kadar her gece böcek 
peşinde saatlerce uçardı. Onun küçük kalbi dakikada bin defa atıyordu. Bay Wang‘ın 
bunu her gece yapabilmesi için başka yerlerden enerji tasarrufu yapması gerekiyordu. 
Bay Wang‘ın da viruslerle savaşabilen çok yavaş bir bağışıklık sistemi vardı. Ama bu 
çok fazla enerjiye mal oluyordu ve bu yüzden Bay Wang farklı bir plan geliştirdi. 

Bağışıklık hücreleri çok yavaştırlar ve Covid‘in konakçı hücreye girmesine izin verirler. 
Orada yine fazla enerjiye mal olacağından işgalciyi yok etmezler, onu orada barındırır-
lar. Böylece Covid ve Bay Wang rahatca birlikte yaşayabilirler. 

Davetsiz misafirler

Bir sabah mağaraya büyük ağları olan insanlar gelir. Covid, Bay Wang ve Bayan Li’nin 
içine kötü bir his girer. Anlaşıldığı gibi haklı olarak. İnsanlar yüzlerce yarasayı yakalayıp 
çuvallara koyarlar. Güzel bir manzara oluşmaz ve panik kopar. Bay Wang ve Bayan Li 
de yakalanır ve onlarla birlikte Covid. Adamlar dolu çuvallarla Wuhanda‘daki vahşi 
hayvan pazarına giderler. Orada yarasaları öldürürler ve satışa  çıkarırlar. Adamların 
biri Bay Wang‘ıda öldürünce Covid çok sinirlenir ve bir intikam planı yapar.

Covid yarasaların avcılarının neden 
öldüğünü merak etti, ama yarasa-
ların kendileri çok neşeliydi. Bay 
Wang‘ın davranışını biraz daha 
yakından izledi ve özel bir metabo-
lizması olduğunu fark etti.

Bay Wang son kez nefes aldığında Covid ak-
ciğer kabarcığına tutunmaz ve kendini rüz-
gara bırakır. Son nefes Covid‘i Bay Wang‘ın 
ağzından atlamak için yeter ve karşısındaki 
adamın ağzına uçar.

Covid hemen adamın akciğerlerlerine girer 
ve orada  bir konakçı hücreye yerleşir. Covid 
öfkeyle çoğalır ve kısa bir süre sonra milyon-
larca virüs akrabası yarasa katilinin tüm ak-
ciğerini sarar.
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İntikam kampanyası

Adam hastalanır ve ciddi zatürre oluşur. Bu hastalık iki hafta içinde öksürdüğü veya 
yakın temasta olduğu herkese bulaşır. Covid çok öfkelidir. İntikam planı işe yarar ve 
Bay Wang‘ı öldüren adam da ölür. Covid de bu adamla birlikte ölür. Akrabaları ona 
yas tutar ve şimdi Covid‘in intikamını almaya karar verirler. Covid gömüldükten son-
ra çılgınlık başlar. Milyarlarca Covid‘in akrabası savaşa çıkarlar. Covid‘in kendisi bunu 
asla istemezdi. Sadece kendisini ve ev sahibi Bay Wang‘ı korumak istemişti.

Böylece virüslerin intikamı kontrolden çıkar. Her virüs Covid‘in anısına damgasını 
vuran  Covid yazılı siyah bant takar.

İri sıçan yılı

İntikam kampanyası çok talihsiz bir zamanda gelir. Çin‘de herkes en önemli halk fes-
tivalini hazırlamakla meşguldür. Bahar şenliği olarak da adlandırılan Çin yeni yılı ya-
klaşır. Çinliler ay takvimini takip ederler ve bu nedenle yeni yılı 1 ocakta değil 25 ocak 
2020‘de kutlarlar.

Çin Yeni Yıl Efsanesi

Eski zamanlarda keskin dişleri ve boynuzları olan Nian adında kötü niyetli bir canavar 
varmış. Tüm yıl boyunca karanlık denizde saklanır, ay yılının sonunda karaya çıkar ve 
insan ve sığırları avlarmış. Bu nedenle, insanlar Nian‘ın saldırısından kaçınmak için her 
yıl yeni yıldan önce uzak dağlara kaçarmış.

Ancak bir gün yaşlı bir adam köyü ziyaret ettikten sonra her şey değişmiş. Nian bu yıl 
gelmemiş. Yaşlı adam köylülere: “Canavar korkutmak kolaydır. Özellikle kırmızı renk 
hoşuna gitmez. Yüksek sesten ve tanımadığı yaratıklardan korkar. Bu gece bütün köyü 
her kapıda kırmızı süslerle kırmızıya sarın. Davulla yüksek sesli müzik ve havai fişekler-
le gürültü çıkarın. Çocukları koruyun. Onlara maskeler ve fenerler verin ”.

Köylüler bunu yaparlar ve Nian bir daha hiç görülmez.

Yeni yılın çince adı  „Guo Nian“ dır, kelimenin tam anlamıyla „Nian‘ı yenme“ anlamına 
gelir. Aynen köylülerin yaptığı gibi.

Yeni Yıl geleneklerinin biri evleri kırmızı süslerle donatmaktır. Sokaklar müzik, davul ve 
havai fişeklerle doldurulur. 
 

İri sıçan yılı 25 ocak 2020‘de başlar. Bu çin burçlarından gelir. Oniki hayvan vardır ve 
her yıl bu hayvanlardan biri ile temsil edilir. Burçlar iri sıçan, manda, kaplan, tavşan, 
ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuzdan oluşur. Bu sırayla her on 
iki yılda bir tekrarlanırlar.
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Her hayvana belirli özellikler verilir:

İri sıçan çok meraklı
yaratıcı ve uyumludur.

Manda, çalışkan, 
güvenilir, 
güçlü ve kararlıdır.

Kaplan cesur, arsız,
hesaplanmaz ve biraz
inatçıdır.

Tavşan, nazik, sessiz,
dikkatli, arkadaş canlısı
ve sorumluluk taşıyandır.

Ejderha, tek efsanevi yaratık 
olarak en canlı ve en güçlü 
hayvandır. Üstünlüğü ve 
hırsı simgeler.

Yılan ağzı sıkı, zeki ve 
deneyimli olandır.

Çinde Yeni yıl tabiki birbirinide ziyaret eden ailelerin bir bayramıdır. Çinliler yeni yıla 
iyi başlamanın mutlu ve zengin bir yıl getireceğine inanırlar. Binlerce göçmen işçiler 
ailelerine doğru yola çıkarlar.

Wuhan şehrinde giderek daha fazla insan hastalanır ve bazıları akciğer hastalığından 
ölürler. İnsanlar korkarlar ve olayları Dünya Sağlık Örgütü WHO‘ya bildirirler. Wu-
han çevresindeki tüm alan hastalığın yayılmasını önlemek için hemen kapatılır. Bilim 
adamları ve doktorlar suçluyu aramaya başlarlar. Bir hastanın balgam örneği bir la-
boratuvarda araştırılır ve bir bilim adamı buna çok güçlü bir mikroskop altında daha 
yakından bakar.

Bilim adamları bu ismi beğenmez ve başka bir bilim adamı Covid etiketli siyah bandı 
keşfettikten sonra virüse Covid-19 ismini koyar. Aralık 2019‘daki virüs salgınına day-
anarak. Covid‘in küçük akrabaları bu isimle çok memnun olur çünkü şimdi kahraman-
larını tüm dünya tanımış olur.

At özellikle delikanlıdır ve 
enerji doludur.

Keçinin uysal yapısı vardır, 
ürkek, duygusal ve dengelidir.

Maymun akıllı, neşeli, mer-
aklı ve kurnazdır, şakadanda 
hoşlanır.

Horoz çok dikkatli, cesur ve 
kendinden emindir. O çok 
dürüstdür ve her zaman güzel 
ve çekici görünür.

Köpek sadık, samimi, uzlaş-
macı, zarif, tedbirli ve sevimli 
olarak kabul edilir.

Domuz çalışkan, merhametli 
ve cömertdir.

Çok şaşırır, çünkü tanınan virüse çok benzey-
en bir virüs görür. Bir zamanlar birçok insan 
bir SARS virüsü ile hastalanmıştı ve yeni virüs 
ona çok benzer görünüyordu. Bilim adamı ona 
SARS-CoV-2 adını verir. Bu adın akılda tutul-
ması zor olduğundan bu virüse sonunda Korona 
Virüsü denilir.



14 15

O zaman Wuhan‘da bir salgın ilan edilir ve kimsenin içeri girmesine veya çıkmasına izin 
verilmez. Binlerce insan çok kısa bir süre içinde hastalanır ve bunun sonu görünmez.

Avrupa‘ya yolculuk

Bayan Li Liang ve Covid-iki Pekin‘deki küçük bir dairede 1.200 kilometre uzakta 
yaşadıkları için bundan pek haberdar olunmaz. Bayan Li tüm dünya için otomobil 
parçaları üreten bir fabrikada calışır. Bir gün patronu tarafında Almanya‘ya gönderilir, 
orada kesinlikle katılması gerektiği bir seminer vardır.

Bayan Li Liang bir uçuş ve otel rezervasyonu yapıp Almanya‘ya gider. Covid-iki onunla 
birlikte seyahat eder. Geçen hafta içinde bir milyon kat çoğalmıştır. Bayan Li Liang‘ın 

hafif bir öksürüğü vardır, ailesine, bazı çalışma arkadaşlarına, onu havaalanına getiren 
taksi şoförüne ve uçaktaki bazı yolculara bulaştırır. Bayan Li Liang virüsü dağıtır ve bir-
kaç ulusal sınırı aşmasında yardımcı olur. Virüsü kapan yolculardan bazıları İtalya‘ya, 
diğerleri İran, Amerika ve benzeri ülkelere uçarlar.

Covid-iki onu taşıdığından haberi olmayan Bay Müller‘de yaşar ve çoğalır.

Bir akrabası özellikle gurur duyar, 
genç bir çinli kadında hayatta kalan 
Covid‘in ilk „ikiz“ i Covid-iki oluşur. 
Bu kadın Wuhan‘ı ziyaret etmektedir 
ve bir hafta sonra evine geri döner. 
Hiçbir hastalık belirtisi göstermez ve 
hiç kimse Covid-iki‘nin onun içinde 
yaşadığını bilmez. Li Liang adlı kadın 
Çin‘in başkenti Pekin‘de huzur içinde 
yaşar.

Covid-iki Bayan Li Liang ile birlik-
te Frankfurt‘a iner ve otele gider-
ler. Seminer üç gün sürer ve bu 
süre zarfında bazı seminere katıl-
anlar hasta olur. Covid-iki Bayan 
Li Liang‘dan öksürük yoluyla baş-
kalarına geçer. Şimdi Kuzey Ren 
Vestfalya‘daki küçük bir köyde 
yaşayan Bay Müller‘de yaşamaya 
başlar. 

Virüs gene çok ters bir zamanda Almanya‘ya 
gelir. Karneval zamanıdır ve Bay Müller neşe-
li bir karnavalcıdır. Böylece Bay Müller Co-
vid-iki ve akrabalarıyla birlikte bir karnaval 
eğlencesine katılır. Karnavalda çok öpücük 
dağıtır ve bunun adına „Bützchen“ vermek 
denir. Bu tabiki Covid-iki ve akrabalarının 
işine çok yarar ve  kolayca birçok insana yay-
ılabilirler.
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Pandemi uyarısı

Aynı zamanda birçok ülkeden giderek çoğalan hastalık habeleri gelir ve bu nedenle 
Dünya Sağlık Örgütü WHO bunu salgın ilan etmeye karar verir.

Virüs çok sayıda insana bulaşırsa buna salgın denir. Yayılma küçük bir alan veya ülke ile 
sınırlı olduğu sürece salgın olmaya devam eder. Ama hastalık ülkeler arasında ve hatta 
kıtalar arasında yayılırsa bir pandemiden bahsedilir.

Salgın hastalıklar yüzlerce yıldan beri vardır. Tarihte en çok bilinen salgınlar veba, ispa-
nyol gribi, domuz gribi, kuş gribi ve HIV‘dir. Milyonlarca insanın ölümüne yol açan bu 
salgınlar bilindiği için çok titiz davranılır. Uluslararası pandemi planında Dünya Sağlık 
Örgütü WHO tarafından belirlenen önemli ve sıkı yöntemler vardır. Buna dayanarak 
her ülke kendi pandemi planlarını hazırlar. Almanya‘dada Ulusal Pandemi Planı önemli 
koruyucu önlemlerin temelini oluşturur ve düzenli olarak güncel tutulur. Böyle bir plan 
çok önemlidir, çünkü kimse yeni bir virüs hastalığının ne zaman, nerede ve hangi şe-
kilde patlayacağını bilemez. Gaye bir salgın durumunda enfeksiyonun zincirleme dağıl-
masını engellemek en kısa zaman içinde bir aşı bulmaktır.

Covid ile başa çıkmak

Böylece yayılımı engellemek için birçok önlem alınır. En önemlisi kişisel kurallara 
uymaktır. Basit önlemler ile herkes kendini  ve başkalarını bulaşıcı hastalıklardan 
koruyabilir.

En önemli hijyen önerileri:

Kolun dirsek içine veya bir mendile hapşurun veya öksürün.

Ellerinizi yüzünüzden uzak tutun, ağzınıza, gözlerinize veya burnunuza ellerinizle 
dokunmaktan mümkün olduğu kadar kaçının.

Öksürük, burun akıntısı veya ateşi olan insanlara - sürekli devam eden grip ve 
üşütme hastalıkları yüzündende - yeterince mesafe bırakın.

Diğer insanlara selamlaşırken veya veda ederken dokunmaktan (örneğin el sıkış-
maktan veya sarılmaktan) kaçının.

Ellerinizi düzenli olarak yeterli miktarda su ve sabunla yıkayın (en az 20 saniye) - 
özellikle burnunuzu temizledikten, hapşurup veya öksürükten sonra.

epidemi pandemi
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Yayılmayı durdurmaya başka ne yardımcı olabilir?

Evden sadece çok gerekiyorsa çıkın. İyi bir kitap okuyun, okul için ders çalışın, resim 
yapın veya başka güzel şeyler keşfedin.

Büyükannenizi ve büyükbabanızı bir süre ziyaret etmeyin, çünkü özellikle yaşlılar ve 
kronik hastalıkları olan insanlar risk altındadır. Onları telefonla arayın, e-posta yazın 
veya görüntülü telefonla sohbet edin.

Arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızla buluşursanız mesafenizi koruyun. El sıkışmaktan 
ve sarılmaktan kaçının. Birbirini selamlamak için 1 ile 2 metre mesafeden yapılabi-
lecek başka yollar keşfedin.

Ailenizden biri hastalanırsa tüm aile çok dikkatli olmalı ve diğer insanlarla herhangi bir 
temastan kaçınılmalıdır.

Eğer hasta diğilseniz başkalarına yardım edebilirsiniz. Büyükannenize ve büyükba-
banıza, yaşlı komşularınıza veya evden dışarı çıkmasına izin verilmeyen arkadaşlarınıza 
yardımcı olabilirsiniz. Onlar için alışverişe gidebilirsiniz, ancak alışverişi kapının önüne 
bırakıp ve görüşmekten kaçınmalısınız.

Hayat nasıl devam eder?

Covid-iki ve akrabalarının yayılmasını durdurduktan sonra Covid‘in intikam kampa-
nyası sona erecektir.

Virüslerden şimdi korkmak zorundamıyız?

Bu pandeminin sorumlusu kim? Küçük sıradan bir virüsmü? Yarasalarmı? Yarasa 
avcılarımı? Yarasa yiyen insanlarmı?

Cevap bunun tep bir suçlusu olmayan zincirleme bir felaket olmasıdır. Yarasalardan 
yüzlerce yıldır yemek yapıldı ve hiç bir şey olmadı. Çok zamandan beri avlandılar. Ya-
rasalar genellikle virüs taşır ve bu virüslerin çoğu insanlara zarar vermez. Bu nedenle 
salgın birkaç olumsuz faktörün ürünüdür. Salgının bir salgın haline gelmesi küresel-
leşmekten kaynaklanmaktadır. İnsanlar ve ürünler kolayca seyahat etmekle kalmaz, 
beraberinde virüslerde ulusal sınırları aşabilir. 

Biz insanlık olarak bu salgındanda bir ders alıp öğrenmeliyiz. Nesiller boyu sorun ya-
ratmasalar bile eski alışkanlıkları bırakmalıyız. Dünya sürekli gelişiyor. Bazı hayvanların 
nesli kesilerek  yeni tür yaratıklar oluşuyor ve tabiki yeni tür virüsler ve bakteriler gibi 
küçük organizmalarda beraberinde. İnsanlık için bir tehlike oluştursalar bile onlarla 
yaşamak zorundayız.

Kaynaklar:  https://www.chinarundreisen.com/das-chinesische-fruehlingsfest/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ   -  https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
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fotolulu‘nun başka çocuk kitapları

www.covid.fotolulu.de
www.fotolulu.com
www.tier-kids.de

Ein lustiger Vogel erkundet für euch die Welt 

mit der Kamera!


