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AIDS bildirisi

Girif:

Elinizdeki brofürde üzerinde durulacak konular, islam
ülkelerinin resmi yaym organlannda genelde üzerind e
durulmayan konulardir . Bu nedenle, kullanilan bazi terimler
okuyuku tarafmdan ahläkdisj olarak algilanabilir. Öte
yandan, AiDS konusunda kapsam h ve nesnel bir bilgilen -
dirmeyapabilmekicinacikvekuskuyayervermeyecekbirdil
kullanilmasi kacmilmazdir .

AiDS nedir?

ingilizce bir kisaltma olan AiDS, bula$ma yoluyla vücut
direncinin azalmas i sonucu ortaya gkabilecek bir hastalik
tablosunu belirleye n birtanimdir. AiDS'in olufmasma yol
acan |art etken , HiV virüsünün bula|masidir . Bu virüs,
hastaliklara karfi vücutta var olan direnc yetenegini azaltir.
Böylelikle vücut, normal §artlarda kolaylikla kars j koyabile-
cegi enfeksiyonlara direnc gösteremez hale gelir.

HiV virüsünü kapan bir kisj , bu virüsü kaptiktan sonra da
aylarca hatta yillarca kendisini saglikli hissedebilir. Zamanla
bu kisjde zatürree yada seyrek rastlanan kansertürleri gibi
enfeksiyon larvehastaliklar ortaya gkabili r. Siksikrastlanma-
makla birlikte, HiV virüsü ta§iyanlarm merkezi sinirsiste-
minde de birtakim degi§meler görülebilir, anca k bunlar qok
kez ciddi sorunlar yaratmaz.

Ancak, HJV virüsünün bulasmasi her zaman AJDS'e yol
acmaz.

HJV virüsü kapan bir kiside AJDS hastaligmin ortaya cikip
qikmayacagi ya da bu virüsü kaptiktan ne kadar zaman sonra
ortaya cikacagi büyük bir olasilikla örnegin stres ya da ruhsal
sorunlar gib i yan etkenlere baghdir.

Önemli uyan: AJDS hastaligmin belirtileri baska enfek-
siyon hastaliklannda, örnegin gripte de gözlenebilir. Bu
nedenle gözlenen belirtileri n bulasma yoluyla vücut
direncinin azalmasma bagli olup olmadigi ancak bu konuda
uzman bir hekim tarafmdan acikliga kavusturulabilir.

HIV virüsü hangi yollarla bulasmaz ?

HIV virüsü son derece hassas bir virüstür ve havayla temas
ettiginde kisa sürede ölür. Evlerde ve hastahanelerde
uygulanan ali|ilmi| saglik kurallan virüsü kisa sürede etkisiz
hale getirmeyeyeter. Gercj HiV virüsü idrarda, di|kida,
tükürükte, terde ve gözyasjnda da az miktarda bulunabilir .

Ancak bu miktar bula^may a yol acmayacak kadar kücük
ölqüdedir. Ayrica, tükürügün iqerdigi direnq maddeleri ek bir
koruma etkisi yapar. Bugüne kadar, yukanda sayilan salgilar
yoluyla bulafmis, tek HiV virüsü olayma dahi rastlanmamis,tir.
Dolayisiyla el sikifmakla, kucaklasmakki, oksarnakla,
öpüsmekle (dudaktan dudaga öpüsmek de dahil olmak
üzere), öksürmek ve hapsirmakla, HJV virüsü tasiyan ya da
AJDS'li insanlarla ayni tabak,catal, kasik, bicak ve bardaklan
ya da ayni tuvaletleri, banyo küvetlerini ve saunalan
kullanmakla, bu insanlarla bi r arada calismak ve yasamakla
ve bu insanlarm bakimini yapmakla HJ V virüsünü kapma
tehlikesi olusmaz.

HiV virüsü hangi yollarla bulasir?

HiV virüsü tasjyan bir insanin kaninin ya da menisinin bas.ka
bir insanin dola§im sistemine girmesiyle bula|ma olasihgi
dogar. Bu sivilaryüksek oranda virüs icerebilirler. Bu nedenle
prezervatif kullanilmada n gercekleftirilen cinsel ilifkileren
sik bula|ma nedenini oluftururlar .
• Bagirsa k mükozasi özellikle hassas bir dokudur. Prezervatif

kullanmadan arkadan girmeyoluyla gercekleftirilen cinsel
birle§me (gerek iki erkek arasmda, gerekse bir erkekle bir
kadm arasmda) son derece büyük bula§m a tehlikesi ic,erir.

• Prezervati f kullanmadan önden girme yoluyla ger^ekle^ti-
rilen cinsel birles,melerde öncelikle erkekten kadina
bulasma söz konusu olabilir. Vajina salgismda bula^maya
yetecek oranda HiV virüsü iqerme olanagmm bulundugu
tahmin edilmektedir. B u nedenle kadmdan erkege
bulasma olasiligmi da göz ardi etmemek gerekir . Adet
görüldügü sirada prezervatif kullanmada n gercekle§tiri -
len cinsel birlefmelerde bulasma tehlikesi artar.
Yeni bulgulara göre , erkek ya da kadm cinsel organlarma

agizla temas etmek 5eklind e gercekleftirilen cinsel ili^ki
yüksek oranda bula|ma tehlikesi dogurmaktadi r Ancak
meninin agiz a bo^almasi halinde, bulasma tehlikesinin
artacagi sanilmaktadir.

Uyu^turucu kullanimmda ayni ignenin birden fazla ki|i
tarafmdan paylasjlmas i halinde büyük oranda bula§ma
tehlikesi dogar .

Hamilelik süresince ve dogum sirasmda virüsün anneden
bebege bulasmasi da mümkündür .

AIDS bildirisi 

Giriş : 

Elinizdeki broşürde üzerinde durulacak konular; islam 
ülkelerinin resmi yayın organlarında genelde üzerinde 
durulmayan konulardır. Bu nedenle, kullanılan bazı terimler 
okuyuku tarafından ahlakdışı olarak algılanabilir. Öte 
yandan, AiDS konusunda kapsamlı ve nesnel bir bilgilen-
dirme yapabilmek için açık ve kuşkuya yervermeyecek birdil 
kullanılması kaçınılmazdır. 

AIDS nedir? 

ingilizce bir kısaltma olan AiDS, bulaşma yoluyla vücut 
direncinin azalması sonucu ortaya çıkabilecek bir hastalık 
tablosunu belirleyen birtanımdır. AiDS'in oluşmasına yol 
açan şart etken, HiV virüsünün bulaşmasıdır. Bu virüs, 
hastalıklara karşı vücutta var olan direnç yeteneğini azaltır. 
Böylelikle vücut, normal şartlarda kolaylıkla karşı koyabiIe-
ceği enfeksiyonlara direnç gösteremez hale gelir. 

HiV virüsünü kapan bir kişi, bu virüsü kaptıktan sonra da 
aylarca hatta yıllarca kendisini sağlikli hissedebilir. Zamanla 
bu kişide zatürree yada seyrek rastlanan kanser türleri gibi 
enfeksiyonlar ve hastalıklarortaya çıkabilir. Sık sık rastlanma-
makla birlikte, HiV virüsü taşıyanların merkezi sinir siste-
minde de birtakım değişmeler görülebilir; ancak bunlar çok 
kez ciddi sorunlar yaratmaz. 

Ancak, Hiv virüsünün bulaşması her zaman AiDS'e yol 
açmaz. 

Hiv virüsü kapan bir kişide AiDS hastaliğının ortaya çıkıp 
çıkmayacağı ya da bu virüsü kaptıktan ne kadar zaman sonra 
ortaya çıkacağı büyük bir olasılıkla örneğin stres ya da ruhsal 
sorunlar gibi yan etkenlere bağlıdır. 

Önemli uyarı: AiDS hastalığının belirtileri başka enfek-
siyon hastalıklarında, örneğin gripte de gözlenebilir. Bu 
nedenle gözlenen belirtilerin bulaşma yoluyla vücut 
direncinin azalmasına bağlı olup olmadığı ancak bu konuda 
uzman bir hekim tarafından açıklığa kavuşturulabilir. 

HiV virüsü hangi yollarla bulaşmaz? 

HiV virüsü son derece hassas bir virüstür ve havayla temas 
ettiğinde kısa sürede ölür. Evlerde ve hastahanelerde 
uygulanan alışılmış sağlık kuralları virüsü kısa sürede etkisiz 
hale getirmeye yeter. Gerçi HiV virüsü idrarda, dişkıda, 
tükürükte, terde ve gözyaşında da az miktarda bulunabilir. 

Ancak bu miktar bulaşmaya yol açmayacak kadar küçük 
ölçüdedir. Ayrıca, tükürüğün içerdiği direnç maddeleri ek bir 
koruma etkisi yapar. Bugüne kadar, yukarıda sayılan salgılar 
yoluyla bulaşmıştek HiVvirüsü olayına dahi rastlanmamıştır. 
Dolayısıyla el sıkışmakla, kucaklaşmakla, okşamakla, 
öpüşmekle (dudaktan dudağa öpüşmek de dahilolmak 
üzere), öksürmek ve hapşırmakla, Hiv virüsü taşıyan ya da 
AiDS'li insanlarla aynı tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardakları 
ya da aynı tuvaletieri, banyo küvetlerini ve saunaları 
kullanmakla, bu insanlarla bir arada çalışmak ve yaşamakla 
ve bu insanların bakımını yapmakla Hiv virüsünü kapma 
tehlikesi oluşmaz. 

HIV virüsü hangi yollarla bulaşır? 

Hiv virüsü taşıyan bir insanın kanının ya da menisinin başka 
bir insanın dolaşım sistemine girmesiyle bulaşma olasılığı 
doğar. Bu sıvılaryüksek oranda virüs içerebilirler. Bu nedenle 
prezervatif kullanılmadan gerçekleştirilen cinsel ilişkiler en 
sık bulaşma nedenini oluştururlar. 
• Bağırsak mükozası özellikle hassas bir dokudur. Prezervatif 

kullanmadan arkadan girme yoluyla gerçekleştirilen cinsel 
birleşme (gerek iki erkek arasında , gerekse bir erkekle bir 
kadın arasında) son derece büyük bulaşma tehlikesi içerir. 

• Prezervatif kullanmadan önden girme yoluyla gerçekleşti

rilen cinsel birleşmelerde öncelikle erkekten kadına 
bulaşma söz konusu olabilir. Vajina salgısında bulaşmaya 
yetecek oranda HiV virüsü içerme olanağının bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Bu nedenle kadından erkeğe 
bulaşma olasılığını da göz ardı etmemek gerekir. Adet 
görüldüğü sırada prezervatif kullanmadan gerçekleştiri
len cinsel birleşmelerde bulaşma tehlikesi artar. 
Yeni bulgulara göre, erkek ya da kadın cinselorganlarına 

ağızia temas etmek şeklinde gerçekleştirilen cinsel ilişki 
yüksek oranda bulaşma tehlikesi doğurmaktadır. Ancak 
meninin ağiza boşalması halinde, bulaşma tehlikesinin 
artacağı sanılmaktadır. 

Uyuşturucu kullanımında aynı iğnenin birden fazla kişi 
tarafından paylaşılması halinde büyük oranda bulaşma 
tehlikesi doğar. 

Hamilelik süresince ve doğum sırasında virüsün anneden 
bebeğe bulaşması da mümkündür. 



Kan nakli sirasinda ya da kan ürünlerinin kullamlmasi
halinde (örnegin hemafol i hastalarmda ) ortaya qikabilecek
bula^ma olasiligi Federal Almanya'da günümüzde büyü k
ölc.üde önlenmi|tir. 1985 yilmdan beri tüm ka n bagiflarinda
HiV Antikor testi yapilmaktadir.

Tedavi olanaklan var midir?

HiV virüsünü etkisiz kilacak ya da bula$ma yoluyla vücu t
direncinin azalmasm i tedavi edecek ilacjar henüzyoktur. HiV
virüsüne kars j koruyucu bir asj  da henüz bulunmamaktadlr.
Buna ragmen tip alanmda bazi geli$meler kaydedilmektedir .
AiDS hastaligiyla ilgili olarak ortaya qikan bazi enfeksiyon
hastaliklan günümüzde ba^anyl a tedavi edilebilmektedir.

Hangi durumlarda korunmak gerekir ?

Koruyucu önlemler almak , günümüzde Hi V enfeksiyonuna
karsj tek ^aredir . Bugüne kadar HiV enfeksiyonuna yakala -
nanlar agirhkli olarak, hemcinsleriyle cinsel ilifkiye giren
erkekler ile uyu|turucu küllanan erkekler ve kadmlardlr. Bu
kesimlere dahil olan insanlar, bulas,ma tehlikesinin bulun -
dugu durumlarla si k sik karsj karfiya gelebilirler .

Dikkat edilecek hususlar, erkeklerle arkadan girme
§eklinde cinsel birle§mede bulunan erkeklerin mutlak surette
prezervatif kullanmala n ve agiz yoluyla gercekles,en cinsel
ililkide meninin agiza bo§almasinin önlenmesidir. Agiz
yoluyla gerc,ekle$en cinsel ilifkide d e prezervatif etkil i bir
korunma yöntemidir . Uyu§turucu kullananlann alabilece-
kleri en etkili önlem, daima kendine ait firmga kullanmak ve
bu sjrmganm bas.kalan tarafmdan da kullanilmasmm önüne
ge«;mektir.

Yukanda belirtilen kesimlere dahil olmayip da HiV virüsü
tasjyanlarm sayisi Federal Almanya ve diger Avrupa ülkele -
rinde c,ok azdir. Dolayisiyla, bu kesimlere dahil olmayan
insanlarm cinsel ili|ki yoluyla HIV virüsü kapmalan tehlikesi
oldukc,a azdir. Öteyandan, bircpk insanm da cinsel acjdan tek
e§e sadik olmadiklan bir gerc.ektir. Sürekli bir ili§k i disjnda
girisjlen cinsel ili§kiler (önden y a da arkadan girme bic,i -
minde), koruyucu önlem almmamasi halinde bulas,m a
tehlikesi yaratir.

Bu nedenle dikkat edilecek husus, sürekli ili$ki iqerisinde
bulunan e| disjndaki ki|ilerle kurulan cinse l ili|kilerde, para
karsjhgi girifilen cinsel ilifkilerde ve HiV tehlikesinin yogu n
olarak bulundugu kesimlere dahil ki|ilerle kurulan cinse l
ilifkilerde prezervatif kullanma k suretiyl e koruma önlemi
alma gerektigidir. Bu gereklilik ki|ileri n cinsel tercihlerine,
yani hemcinsleriyle mi yoksa karsj cinsten kisjlerle mi cinsel
ili^kiyegirdiklerinebagliolmaksizmgözönündetutulmahdir.

Prezervatiflereczanelerde, parfümerilerde, super market-
lerde ve otomatlarda (örnegin gene l tuvaletlerdeki otomat -
larda) satifa sunulmaktadir. ^efitli prezervatif türleri nitelik
bakimmdan farkhhklar göstermektedir. Yapila n testlerde
a§agidaki markalarm aranan nitelikleri tasjdiklan
belirlenmiftir: HT-Spezial , Hot Rubber , Secura Gold, Blausie-
gel ABC, Lavetra Glyder, R3 hauchfein.

Arkadan girme |eklindeki cinsel birle|mede kayganla|tinci
maddeler kullamlmas i yerinde olur. Ancak, kayganla§tinci
madde olarak Nivea, vazelin ya da tereyagi gibi yag iqeren
maddelerin kullanilmasmda n ka^mmak gerekir, qünkü
bunlar prezervatif i zedeler . Yag iqermeyen kayganla§tmcilar
(örnegin Femilin d ya da KY) eczanelerden almabilir.

Cinsel ili§ki sirasinda ve uyufturucu kullamlmasi halinde
almmasi gereken önlemler hakkmd a Deutsche AIDS-Hilfe
e.V. yaymlan daha kapsamh bilgiler iqermektedi r (bu yaymla-
rin yalniz Almancasi bulunmaktadir).

Testsonuclan neyi ifade eder?

Günümüzde kullamlantestyöntemleri , birki§inin HiV virüsü
bulunup bulunmadigini belirlemeye yöneliktir. B u yöntemle
virüsün kendisinin degil , vücudun kapilmi ^ olan virüse kar§i
ürettigi antikorlann varhgi ispatlanabilir. Ba^ka enfeksiyon-
lara kar|i (örnegin kizami k enfeksiyonuna kar|i) vücudun
ürettigi antikorlar bu enfeksiyona yol a^an virüsü zararsiz
hale getirmeyi bafarirlar . Oysa HiV antikorlan, HiV virüsünü
zararsiz hale getiremezler.

Testsonucu, kanda antikortesbit edilmesi halinde "posi -
tif", antikortespit edilmemesi halind e ise "negatif" olarak
belirlenir. HiV virüsünün kapilmasiyla , vücudun bu virüse
karsj test sonucu varhgi saptanabilecek nitelikte antiko r
üretmesi arasmd a aylar hatta yillar ge^ebilir. Dolayisiyla,
vaktinden önc e uygulanan bir testin sonucu yamltici olabilir .
Özellikle testin "positif" sonuc, vermesi halinde yanilgilarm
önüne gegmek ek testler uygulanara k bu sonucun dogru-
lugu kesin olarak kamtlanmalidir.

Dogruluguektestlerledekanitlanmi| "positif" birbulgu,
testin uygulandigi kisjnin mutlakaAiDS'eyakalanmi|oldugu
ya da er veya geq yakalanacagi anlamma gelmez. HiV
virüsünü tasjyan ki§ilerin bir kismmda AiDS'in tablosunu
belirleyen hastalikla r ortaya ^ikmayabilir.

Kan nakli sırasında ya da kan ürünlerinin kullanılması 
halinde (örneğin hemafoli hastalarında) ortaya çıkabilecek 
bulaşma olasılığı Federal Almanya'da günümüzde büyük 
ölçüde önlenmiştir. 1985 yılından beri tüm kan bağışlarında 
Hiv Antikor testi yapılmaktadır. 

Tedavi olanakları var mıdır? 

Hiv virüsünü etkisiz kılacak ya da bulaşma yoluyla vücut 
direncinin azalmasını tedavi edecek ilaçlar henüz yoktur. Hiv 
virüsüne karşı koruyucu bir aşı da henüz bulunmamaktadır. 

Buna rağmen tıp alanında bazı gelişmeler kaydedilmektedir. 
AiDS hastalığıyla ilgili olarak ortaya çıkan bazı enfeksiyon 
hastalıkları günümüzde başarıyla tedavi edilebilmektedir. 

Hangi durumlarda korunmak gerekir? 

Koruyucu önlemler almak, günümüzde HiVenfeksiyonuna 
karşı tek çaredir. Bugüne kadar HiVenfeksiyonuna yakala-
nanlar ağırlıklı olarak, hemcinsleriyle cinsel ilişkiye giren 
erkekler ile uyuşturucu kullanan erkekler ve kadınlardır. Bu 
kesimlere dahilolan insanlar, bulaşma tehlikesinin bulun-
duğu durumlarla sık sık karşı karşıya gelebilirler. 

Dikkat edilecek hususlar, erkeklerle arkadan girme 
şeklinde cinsel birleşmede bulunan erkeklerin mutlak surette 
prezervatif kullanmaları ve ağız yoluyla gerçekleşen cinsel 
ilişkide meninin ağıza boşalmasının önlenmesidir. Ağız 
yoluyla gerçekleşen cinsel ilişkide de prezervatif etkili bir 
korunma yöntemidir. Uyuşturucu kullananların alabilece-
kleri en etkili önlem, daima kendine aitşırınga kullanmak ve 
bu şırınganın başkaları tarafından da kullanılmasının önüne 
geçmektir. 

Yukarıda belirtilen kesimlere dahilolmayıp da Hiv virüsü 
taşıyanların sayısı Federal Almanya ve diğer Avrupa ülkele-
rinde çok azdır. Dolayısıyla, bu kesimlere dahilolmayan 
insanların cinsel ilişki yoluyla Hiv virüsü kapmaları tehlikesi 
oldukça azdır. Öte yandan, birçok insanın da cinsel açıdan tek 
eşe sadık olmadıkları bir gerçektir. Sürekli bir ilişki dışında 
girişilen cinsel ilişkiler (önden ya da arkadan girme biçi-
minde), koruyucu önlem alınmaması halinde bulaşma 
tehlikesi yaratır. 

Bu nedenle dikkat edilecek husus, sürekli ilişki içerisinde 
bulunan eş dı~ındaki kişilerle kurulan cinsel ilişkilerde, para 
karşılığı girişilen cinsel ilişkilerde ve HiV tehlikesinin yoğun 
olarak bulunduğu kesimlere dahil kişilerle kurulan cinsel 
ilişkilerde prezervatif kullanmak suretiyle koruma önlemi 
alma gerektiğidir. Bu gereklilik kişilerin cinsel tercihlerine, 
yani hemcinsleriyle mi yoksa karşı cinsten kişilerle mi cinsel 
ilişkiye girdiklerine bağlı olmaksızın gözönündetutulmalıdır. 

Prezervatifler eczanelerde, parfümerilerde, süper market-
lerde ve otomatlarda (örneğin genel tuvaletlerdeki otomat-
larda) satışa sunulmaktadır. Çeşitli prezervatiftürleri nitelik 
bakımından farklılıklar göstermektedir. Yapılan testlerde 
aşağıdaki markaların aranan nitelikleri taşıdıkları 
belirlenmiştir: HT-Spezial, Hot Rubber, Secura Gold, Blausie-
gel ABC, Lavetra Glyder, R3 hauchfein. 

Arkadan girme şeklindeki cinsel birleşmede kayganlaştırıcı 
maddeler kullanılması yerinde olur. Ancak, kayganlaştırıcı 
madde olarak Nivea, vazelin ya da tereyağı gibi yağ içeren 
maddelerin kullanılmasından kaçınmak gerekir, çünkü 
bunlar prezervatifi zedeler. Yağ içermeyen kayganlaştırıcılar 
(örneğin Femilind ya da KY) eczanelerden alınabilir. 

Cinsel ilişki sırasında ve uyuşturucu kullanılması halinde 
alınması gereken önlemler hakkında Deutsche AIDS-Hilfe 
e.v. yayınları daha kapsamlı bilgiler içermektedir (bu yayınla
rın yalnız Almancası bulunmaktadır) . 

Test sonuçları neyi ifade eder? 

Günümüzde kullanılan test yöntemleri, bir kişinin HiVvirüsü 
bulunup bulunmadığını belirlemeye yöneliktir. Bu yöntemle 
virüsün kendisinin değil, vücudun kapılmış olan virüse karşı 
ürettiği antikorların varlığı ispatlanabilir. Başka enfeksiyon-
lara karşı (örneğin kızamık enfeksiyonuna karşı) vücudun 
ürettiği antikorlar bu enfeksiyona yol açan virüsü zararsız 
hale getirmeyi başarırlar. Oysa Hiv antikorları, HiV virüsünü 
zararsız hale getiremezler. 

Test sonucu, kanda antikor tesbit edilmesi halinde "posi-
tif" , antikor tespit edilmemesi halinde ise "negatif" olarak 
belirlenir. HiV virüsünün kapılmasıyla, vücudun bu virüse 
karşı test sonucu varlığı saptanabilecek nitelikte antikor 
üretmesi arasında aylar hatta yıllar geçebilir. Dolayısıyla, 
vaktinden önce uygulanan bir testin sonucu yanıltıcı olabilir. 
Özellikle testin "positif" sonuç vermesi halinde yanılgıların 
önüne geçmek ek testler uygulanarak bu sonucun doğru
luğu kesin olarak kanıtlanmaııdır. 

Doğruluğu ek testlerle de kanıtlanmış "positif" bir bulgu, 
testin uygulandığı kişinin mutlaka AiDS'e yakalanmış olduğu 
ya da er veya geç yakalanacağı anlamına gelmez. HiV 
virüsünü taşıyan kişilerin bir kısmında AiDS'in tablosunu 
belirleyen hastalıklar ortaya çıkmayabilir. 



Test uygulanmasmda nelere dikkat etmek gerekir ?

Kendisine "test yaptirmali mi yaptirmamali mi?" sorusunu
yönelten herkesi n bilmesi gereken bir§ey vardir: Test
uygulanmasi ile, HJV virüsü kapma tehlikesi ortadan kalkmis
olmaz.Testin sonucunun "negatif" gkmasiyalmzca,testicjn
kan almdigi sirada kanda antikor bulunmadigi anlamma
gelir. Testi uygulanip uygulanmadigma ve sonucuna bagh
olmaksizm gecerli kural, bulas,matehlikesinin bulunabilecegi
durumlarda koruyucu önlemler alinmasi gerektigidir.
Önemli uyari:
• Testyaptirma k isteyenlerin mutlaka önceden konu

hakkinda bilgilendirilmeleri gerekir . Örnegin AIDS-Hilf e
kurulusjannda ya da Gesundheitsamtlar'da bu tür da -
ni|ma hizmetleri sunulmaktadir. Bunun disjnda, test
sonucunun ilgili kisjye bildirilmesi d e etrafli bir dani^ma
konu^masi oarc.evesi icjnde ger(;ekles,melidir.

• Tes t sonucunun "positif" gikmasi, Avrupa Ekonomi k
Toplulugu'na dahil olmayan ülkelerin vatandasjan icjn
Federal Almanya'da smirdisj edilme nedeni olabilir.
Yalnizca bu durum bile testin anonim (a d ve adres bildiril-
meden) olarak uygulanmasi icjn yeterli nedendir . AIDS -
Hilfe kurulusjan, test uygulayan hangi kuruluf larda
anonomligin kesinlikle gözetildigi konusunda bilg i
verebilir ve gerektiginde, kendilerine güvenilebilece k
avukatlarm adreslerini saglayabilir.

• Gerekheki m muayenehanelerinde ve gerekse hastahane-
lerdetestuygulanabilmesi ic,in, testin uygulanacagi kisjnin
önceden nzasmin alinmasi |arttir.

Konuyla ilgili sorulanniza yanit bulmak icin AIDS-Hilfe
kuruluslarma güvenle basvurabilirsiniz. Federal Alman-
ya'nm bircok kentinde ve Bati Berlin'de AIDS-Hilfe kurulus-
lari bulunmaktadir. Bu kuruluslar anonim ve ücretsiz olarak
gerek telefonla ve gerekse kisisel olarak danisma hizmet i
sunmaktadirlar. Hangi kentlerde AIDS-Hilfe kuruluslarmm
bulundugunu, AIDS-Hilfe e.V., derneginin özel brosürlerin-
den ögrenebilirsiniz.

AiDSvetoplum

Ya|am tehlikesi tasjyan herhastallkkorku vericidir: Bedensel
oöküntü ve ölüm korkusu. AlDS ise, bunlann ötesinde de bir
takim korkularmdogmasmayolac,ar. HiVvirüsünün bula$ma
yollari, genelde toplumda aqikqa konus,ulmayan, hatta
toplumun reddettigi ama buna ragmen oldukqa yaygin
oldugu bilinen ya|am biqimleriyle baglantihdir:

Örnegin ik i erkek arasmdaki cinsel ili§ki, sürekli bir ili§kinin
di|inda girisjlen cinsel ili^kilerya da uyu^turucu kullanilmasi
gibi. Bu nedenle gerek toplum ve gerekse bireyler AiDS
konusunda aqmaza dü5mekten kurtaramamaktadirla r
kendilerini. Kesin olarak bilinen ise, HiVvirüsünün veAiDS'i n
Federal Almanya'daki "genel nüfus" arasmdaki yaygmhgi-
nm, evvelce korkulan boyutlar a ulas.mami § oldugudur.
SJmdiye kadar hastaliga yakalananlarm qogunu, hemcinsle-
riyle ili^kiye giren erkekle r ile uyus,turucu kullanan kimsele r
olufturmaktadir. Bunlann da büyük bi r kisim hastaligi
yillarca önce, HiV virüsünün yayilma yollarmm ve buna kar| i
almabilecek önlemlerin henü z bilinmedigi ya da bu yöndeki
bilgilerin qok kisith oldugu dönemde kapm^lardir .

Bulafma tehliesini, tüm toplum kesimleri iqin en aza
indirebilmek yolunda,  aydmlatm a ve bilgilendirme etkinli -
klerine günümüzde d e önemli bir görev dü^mektedir. Bu
etkinliklerin ba^anya ula^abilmesi ign ise, insanlarm e5cinsel
ya|am biqimini sec,ebileceklerini ya da cinsel ili§ki karsjligmda
para sunabileceklerini kabullenmek gerekir . Ancak insanlan
olduklan gibi kabul etmekle, bu insanlan hastaligm bula§ma
yollari ve koruyucu önlemler konularmd a aydmlatmak
mümkün olabilir. Davrani| bi^imleri nedeniyle toplumun
disjna itilmekten ve cezalandirilmaktan korku duyan ya da
HiV virüsü ta^idigi ya da AiDS hastaligma yakalandigi iqin
qevresinin kendisini disjamasinda n ve yalnizliga mahkum
etmesinden korka n insanlara aydmlatici bilgi ulas.tirmak
olanaksizdir.

Gene kabullenmemiz gereke n bir konu da , HiV virüsü
tasjyan ya da AiDS hastaligma yakalanmis, insanlarm, okul
arkadas,imiz, i| arkadasjmiz, kom|umuz, akrabamiz ya da
arkadasjmiz olarak bizimle birlikte ve bizim aramizda
ya5amalan gerektigidir. Bu  insanlarm kendilerine egitim,
i|yeri, ev, parasal güvenlik, yeterli saglik hizmetleri saglanma-
smi ve bakimlarmm güvendikleri ki5ilerce yerine getirilmesini
isteme haklan vardir. Bu insanlarm yalnizliga itilmelerinin ve
sefalete düfmelerinin önüne anca k yukandaki haklarm
ya^ama ge«;irilmesiyle gei;ilebilir. Yersiz korkulanmizdan ve
sosyal azinliklara kar§ i önyargilanmizdan armabilirsek,
toplumun AiDS nedeniyle uzlas,ma z kamplara bölünmesin i
önleyebiliriz.

AIDS bildirisi

Deutsche AIDS-Hilfe e.V, Nestorstr. 8-9, D-1000 Berlin 31,
Deutsche Apotheker- un d Ärzte-Bank, Berlin,
Konto 000 35 00 500 (BLZ 100 906 03);
Postgiroamt Berlin West, Konto 179 00-105 (BLZ 100 100
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Test uygulanmasında nelere dikkat etmek gerekir? 

Kendisine "test yaptırmalı mı yaptırmamalı mı? " sorusunu 
yöneiten herkesin bilmesi gereken bir şey vardır : Test 
uygulanması ile, Hiv virüsü kapma tehlikesi ortadan kalkmış 
olmaz. Testin sonucunun "negatif" çıkması yalnızca , test için 
kan alındığı sırada kanda antikor bulunmadığı anlamına 
gelir. Testi uygulanıp uygulanmadığına ve sonucuna bağlı 
olmaksızın geçerli kural, bulaşma tehlikesinin bulunabileceği 
durumlarda koruyucu önlemler alınması gerektiğidir. 

Önemli uyarı: 
• Test yaptırmak isteyenlerin mutlaka önceden konu 

hakkında bilgilendirilmeleri gerekir. Örneğin AIDS-Hilfe 
kuruluşlarında ya da Gesundheitsamtlar'da bu tür da-
nışma hizmetleri sunulmaktadır. Bunun dışında, test 
sonucunun ilgili kiş iye bildirilmesi de etraflı bir danışma 
konuşması çerçevesi içinde gerçekleşmelidir. 

• Test sonucunun "positif" çıkması , Avrupa Ekonomik 
Topluluğu 'na dahilolmayan ülkelerin vatandaşları için 
Federal Almanya'da sınırdışı edilme nedeni olabilir. 
Yalnızca bu durum bile testin anonim (ad ve adres bildiril -
meden) olarak uygulanması için yeterli nedendir. AIDS-
Hilfe kuruluşları, test uygulayan hangi kuruluşlarda 
anonomliğin kesinlikle gözetildiği konusunda bilgi 
verebilir ve gerektiğinde, kendilerine güvenilebilecek 
avukatların adreslerini sağlayabilir. 

• Gerek hekim muayenehanelerinde ve gerekse hastahane-
lerdetest uygulanabilmesi için, testin uygulanacağı kişinin 
önceden rızasının alınması şarttır. 

Konuyla ilgili sorularınıza yanıt bulmak için AIDS-Hilfe 
kuruluşlarına güvenle başvurabilirsiniz. Federal Alman-
ya'nın birçok kentinde ve Batı Berlin'de AIDS-Hilfe kuruluş
ları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar anonim ve ücretsiz olarak 
gerek telefonla ve gerekse kişiselolarak danışma hizmeti 
sunmaktadırlar. Hangi kentlerde AIDS-Hilfe kuruluşlarının 
bulunduğunu, AIDS-Hilfe e.V., derneğinin özel broşürlerin
den öğrenebilirsiniz. 

AIDS ve toplum 

Yaşamtehlikesi taşıyan her hastalık korku vericidir : Bedensel 
çöküntü ve ölüm korkusu. AiDS ise, bunların ötesinde de bir 
takım korkuların doğmasına yol açar. HiVvirüsünün bulaşma 
yolları , genelde toplumda açıkça konuşulmayan , hatta 
toplumun reddettiği ama buna rağmen oldukça yaygın 
olduğu bilinen yaşam biçimleriyle bağlantılıdır : 

Örneğin iki erkek arasındaki cinsel ilişki , sürekli bir ilişkinin 
dışında girişilen cinsel ilişkiler ya da uyuşturucu kullanılması 
gibi . Bu nedenle gerek toplum ve gerekse bireyler AiDS 
konusunda açmaza düşmekten kurtaramamaktadırlar 
kendilerini . Kesin olarak bilinen ise, HiVvirüsünün ve AiDS'in 
Federal Almanya'daki "genel nüfus" arasındaki yaygınlığı

nın, evvelce korkulan boyutlara ulaşmamış olduğudur. 
Şimdiye kadar hastalığa yakalananların çoğunu , hemcinsle-
riyle ilişkiye giren erkekler ile uyuşturucu kullanan kimseler 
oluşturmaktadır. Bunların da büyük bir kısım hastalığı 
yıllarca önce, Hiv virüsünün yayılma yollarının ve buna karşı 
alınabilecek önlemlerin henüz bilinmediği ya da bu yöndeki 
bilgilerin çok kısıtlı olduğu dönemde kapmışlardır. 

Bulaşma tehliesini , tüm toplum kesimleri için en aza 
indirebilmek yolunda, aydınlatma ve bilgilendirme etkinli -
klerine günümüzde de önemli bir görev düşmektedir. Bu 
etkinliklerin başarıya ulaşabilmesi için ise, insanların eşcinsel 
yaşam biçimini seçebileceklerini ya da cinsel ilişki karşılığında 
para sunabileceklerini kabullenmek gerekir. Ancak insanları 
oldukları gibi kabul etmekle, bu insanları hastalığın bulaşma 
yolları ve koruyucu önlemler konularında aydınlatmak 
mümkün olabilir. Davranış biçimleri nedeniyle toplumun 
dı ş ına itilmekten ve cezalandırılmaktan korku duyan ya da 
HIv virüsü taşıdığı ya da AiDS hastalığına yakalandığı için 
çevresinin kendisini dışlamasından ve yalnızlığa mahkum 
etmesinden korkan insanlara aydınlatıcı bilgi ulaştırmak 
olanaksızdır. 

Gene kabullenmemiz gereken bir konu da, Hiv virüsü 
taşıyan ya da AiDS hastalığına yakalanmış insanların, okul 
arkadaşımız, iş arkadaşımız, komşumuz, akrabamız ya da 
arkadaşımız olarak bizimle birlikte ve bizim aramızda 
yaşamaları gerektiğidir. Bu insanların kendilerine eğitim, 
işyeri, ev, parasal güvenlik, yeterli sağlık hizmetleri sağlanma
sın ı ve bakımıarının güvendikleri kişilerce yerine getirilmesini 
isteme hakları vardır. Bu insanların yalnızlığa itilmelerinin ve 
sefalete düşmelerinin önüne ancak yukarıdaki hakların 
yaşama geçirilmesiyle geçilebilir. Yersiz korkularımızdan ve 
sosyal azınlıklara karşı önyargılarımızdan arınabilirsek, 
toplumun AiDS nedeniyle uzlaşmaz kamplara bölünmesini 
önleyebiliriz. 

AiDS bildirisi 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V, Nestorstr. 8-9, D-l000 Berlin 31 , 
Deutsche Apotheker- und Arzte-Bank, Berlin, 
Konto 000 35 00 500 (BLZ 100906 03); ;.' 
Postgiroamt Berlin West, Konto 17900-105 (BLZ 100 100 1 

© Deutsche AIDS-Hilfe e.v, Berlin, 6. Auflage 12/89 

i 
• ,fo 

-' 

- ..... :~,:~/~?\, .. :'.:J t\~' 

.i Deutsche ' 0" ~' ;" 
-'-AIDS-Hilfe e,.v. : 

•• . '.1 ' .•. 


