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Film Gösterimi ve Konferans
Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi-GEBAM tara-
fından düzenlenen XV. akademik eğitim etkinliği 1 Aralık 2016 ta-
rihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi K 
Salonunda öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılım-
ları ile gerçekleşti. Sunset Bulvarı filminin gösteri-
minin ardından konuk konuşmacı Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Faruk Gençöz tarafından interaktif bir 
konferans verildi.

Her yıl 18-24 Mart tarihlerinde 
gündeme alınan “Ulusal yaş-
lılara saygı haftası” nedeniyle 
20 Mart 2017 tarihinde Çanka-
ya Belediyesi toplantı salonu 
gerçekleşen “Yaşlı Genç Bir 
Araya Yaşama Değer Katma-
ya” temalı sempozyum kapsa-
mında; Yaşlı bireyler ile iletişim 
nasıl olmalı?, Yaşlılar için ev 
ve çevre düzenlemeleri nasıl 
yapılmalı?, Yaşlılarda ihmal 
ve istismarı nasıl tanıyalım? 
konularında konferanslar ve-
rildi.

Ulusal Yaşlılara 
  Saygı Haftası 
     Sempozyumu

Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi-GEBAM tarafından dü-
zenlenen XVI. akademik eğitim etkinliği 
4 Nisan 2017 tarihinde Hacettepe Üni-
versitesi Beytepe Yerleşkesi Mehmet 
Akif Salonunda konuk konuşmacı kalp 
ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. 
Ali Kutsal tarafından “Sağlığın Sana-
ta Yansımaları” konulu konferansı ile 
gerçekleşti.

Konferans

H.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi ve H.Ü.Geriatrik Bilimler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi ortak etkinliği olarak 
planlanan “Geriatri ve Gerontoloji Alanında Uzaktan Eği-
tim Programları” için her iki merkezin yönetim kurulları 
tarafından çalışmalar başlatıldı.

Geriatri ve Gerontoloji Alanında 
Uzaktan Eğitim Programları
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Giriş
Ortalama yaşam süresinin 
uzaması ile, sağlık sistemi 
ve sağlık çalışanları yaşlı 
toplumla çalışmaya alışık 
olmadıkları için bu gruba 
yaklaşımda zorlandılar. 
Yaşlılıkla ve yaşlı bireyle ilgili 
inanışlar ve önyargılarla 
birlikte, yaşlılığın getirdiği 
değişimler de sağlık 
çalışanlarını bu gruba 
yaklaşımda zorladı. Oysa 
sağlıklı bir iletişim için, 
öncelikle önyargıları kırmak 
ve iletişim kurulacak kişi ve 
gruplara yansız yaklaşmak 
gerektiği açıktır.

İletişimde Yaş İle İlişkili 
Faktörler
Elbette ki yaşlı bireylerle 
iletişim kurmada sorun 
yaşanmasına neden 
olabilecek birtakım yaşla 
ilişkili faktörler vardır. 
Bunların en başında yaşla 
birlikte görme, işitme 
duyularında oluşan azalma 
gelir. Sağlık çalışanı 
görüşmenin başında bu 
durumu tespit etmezse 
iletişimde kazalar ve yanlış 
anlaşılmalar yaşanabilir, bilgi 
ediniminde ve aktarımında 
ciddi sorunlar ortaya 
çıkabilir. Erken dönemde fark 
edildiğinde basit önlemlerle, 
örneğin tane tane ve yüz yüze 
konuşma, dudak okumaya 
fırsat verme, yakınlarından 
yardım alma gibi önlemlerle 
bu sorunların üstesinden 
gelinebilir. Gerektiğinde 
yardımcı aparatların 
kullanımı ile sorun aşılabilir. 
Tabi ki görüşme uzayabilir 
veya zaman kısıtlılığı 
nedeniyle eksik kalabilir 

ancak, bu durum açıklanarak 
farklı bir zamanda yeni 
bir görüşme ayarlanabilir. 
Yaşlı bireyler genellikle 
iletişime istekli olur ve gayret 
gösterirler, az bir emekle iyi 
yanıtlar alınır.

Yaşlının Özgeçmişi
Yaşlıların uzun bir geçmişi 
vardır, dolayısıyla uzun 
bir hastalık özgeçmişleri, 
tedaviler ve ilaç öyküleri 
mevcuttur, anamnez almak 
daha uzun zaman alır. 
Kalabalık polikliniklerde, 
zamanın kısıtlı olduğu 
durumlarda hekimleri, 
özellikle de deneyimsiz 
hekimleri zorlayan 
bir durumdur. Daha 
önceki satırlarda da 
açıklandığı gibi empatik 
bir yaklaşımla, zamanın 
kısıtlılığı açıklanarak, 
acil olmayan durumlarda 
muayenenin yakın zamanda 
verilen bir randevuda 
tamamlanabileceği 
açıklandığında genellikle 
hem hasta hem hekim 
memnun ayrılır ve zaman 
baskısını daha az hissederler. 
Bu çözüm mümkün değilse, 
yakınlarından veya hastanın 
kendisinden yakınmalarını bir 
kağıda not etmesi istenebilir, 
böylelikle muayene daha hızlı 
gerçekleştirilebilir. 

İletişimde Temel İlkeler
•	Konuşurken yüz yüze olun, 

dudak okumaya olanak verin.
•	İletişim sırasında sık sık 

dokunun: elini tutabilir veya 
dizine dokunabilirsiniz, 
hem sıcak bir iletişim 
kurmuş hem de dikkatini 
toplamasına yardım etmiş 
olursunuz.

•	Yavaş, tane tane ve 
bağırmadan konuşun.

•	Kısa ve anlaşılır cümleler 
kurun.

•	Göz temasını koruyun.

Doç. Dr. Özlem 
ERDEN AKİ

Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

Psikiyatri Anabilim Dalı 
H.Ü.Geriatrik Bilimler 

Uygulama ve Araştırma 
Merkezi-GEBAM

YAŞLI
BİREYLERLE 

İLETİŞİM 

•	Dikkatini dağıtacak gürültü-
ışık-hareket ve benzeri 
şeyleri azaltın.

•	Olumsuz ifadeler yerine 
olumlu ifadeleri tercih 
edin; örneğin: “Bu ilaçları 
kullanmazsanız ağrınız artar 
yürüyemez hale gelirsiniz” 
yerine “Bu ilacı kullandıktan 
sonra daha rahat hareket 
edeceksiniz” gibi.

•	Tıbbi önerileri duygusal 
ifadelerle birleştirin; 
örneğin: “Bu ilaçlarla 
ağrınız düzelir” yerine 
“Bu ilaçlardan sonra artık 
torununuzla daha rahat 
oynayabileceksiniz” gibi.

•	Konuşması için zaman 
verin ve söylediklerini 
dinlediğinizi belli edin.

•	Sıcaklık ve teklifsizliği 
karıştırmayın.

•	Hitap ediş şeklinizi 
seçerken hastanızın 
tercihlerini dikkate alın, 
ama genel olarak “amca, 
teyze”gibi hitapları 
kullanmayın. Bu tür yakınlık 
belirten hitaplar, mahrem 
konuların (Cinsellik, 
istismar, genital organlarla 
ilgili sorunlar ve benzeri) 
konuşulmasını zorlaştırır.

Son Söz
Bilinmelidir ki; yaşlı 
bireyler heterojen bir 
gruptur, farklı tutumlar, 
farklı gereksinimler ile 
gelirler. Yaşlı bireylerde 
ortak olması gereken 
tutum ise hangi işlevsellik 
düzeyinde olurlarsa olsunlar, 
bireyselliklerine, istek ve 
tercihlerine saygıyı içerir. İyi 
bir iletişim, bireyleri daha 
iyi tanımamızı, bir tedavi 
işbirliği kurmamızı ve doğal 
olarak daha fazla yardımcı 
olmamızı sağlar. Yaşlılarla 
çalışmak özellikle zaman 
açısından zorlayıcı olabilir 
ama genel kanının aksine, 
özellikle iyi iletişim ilkeleri 
uygulandığında son derecede 
ödüllendiricidir.

Kaynak
Yazarın; Aslan D, Gökçe Kutsal Y. 
(Eds): Güncel Geriatri El Kitabı, 
Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2017 
pp: 13-18 kapsamında yer alan 
aynı adlı bölümü temel alınarak 
hazırlanmıştır.
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Giriş
Kırılganlık (frailty) hem 
toplum sağlığı açısından, hem 
de ekonomik açıdan ciddi 
önem arz eden ve yaşlanan 
toplumlarda giderek daha sık 
görülmeye başlayan geriatrik 
sendromlardan birisidir. 65 yaş 
üstü kişilerin % 7’sinde, 80 yaş 
üstü kişilerin ise % 30-40’ında 
bu sendroma rastlanmaktadır. 
Pek çok sistemde bozulma ile 
giden bu tablo, oluşan strese 
artmış hassasiyet olarak 
tanımlanmaktadır. Kırılgan 
yaşlıların, hastalıklara, 
immobiliteye, düşmelere, 
özürlülüğe, hastaneye yatışa 
bağlı olarak ortaya çıkan 
strese dayanıklılıkları daha 
azdır. Kadınlarda erkeklere 
oranla daha sık görülmektedir. 
Kırılgan yaşlı tanısının nasıl 
olacağı da henüz ortaya 
konamamıştır. 2001 yılında 
Fried ve arkadaşlarının 
geliştirdiği fenotipik tanı 
kriterleri ve 2005 yılında 
Rockwood ve arkadaşlarının 
ortaya koyduğu “Kırılgan Yaşlı 
İndeksi” bazı çalışmalarda 
kullanılmaya başlanmıştır. 
Güçsüzlük, yürüme hızında 
azalma, kişi tarafından 
belirtilen tükenmişlik-
yorgunluk, fizik aktivitede 
azalma ve istemsiz kilo kaybı 
semptomlarından 3 veya daha 
fazlası görülen kişi bu tanıyı 
almaktadır.

Ülkemizdeki Durum
Ülkemizde gerçekleştirilen 
ilk araştırma “Frail-TURK 
Projesi” olarak yayınlanmıştır. 
Türkiye’nin farklı coğrafi 
bölgelerindeki 13 merkezden 
65 yaş üstü 1126 kişi dahil 
edilmiş olup, değerlendirilen 
yaşlıların % 39.2’si kırılgan, 
% 43.3’ü pre-kırılgan olarak 
saptanmıştır. 
Yaş, kadın cinsiyet, eğitim 
düzeyinin düşük olması, ev 
hanımı olmak, aile ile beraber 
yaşamak, sedanter olmak, 
ek hastalık varlığı, 4 ve daha 
fazla ilaç kullanımı, dışarı 
çıkmaktan kaçınma, son 1 yıl 
içindeki acile başvuru, son 1 yıl 
içindeki hastaneye yatış, non-
fonksiyonel ambulasyon ve
malnutrisyonun kırılganlık ris-
kini arttırmakta olduğu görül-
müştür. Yaşlılar düşme kor-

kusu nedeniyle ev 
dışına çıkmaktan 

kaçınmakta bu 
durum gün-
lük yaşam 
aktivitelerini 
ve fonksi-

yonel kapasiteyi etkilemekte 
sonuçta kırılganlık riski de 
artmaktadır. (Kaynak: Eyigor S, 
Gökçe Kutsal Y.et al.Turkish Society 
of Physical Medicine and Rehabilita-
tion, Geriatric Rehabilitation Working 
Group. Frailty prevalence and related 
factors in the older adult-FrailTURK 
Project. AGE 2015; 37:50). 

Kırılganlık için öne çıkan 
belirleyici faktörlerin ortaya 
konması hem klinik pratiğimiz 
hem de ülke ekonomisi 
açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu araştırma 
ülkemize ait ilk çalışma olması, 
konu ile ilgili farkındalığın 
artırılması ve tedavi 
stratejilerinin belirlenmesi 
açısından önem taşımaktadır. 

Risk Faktörleri ve Patofizyoloji
Kırılgan yaşlı korunma ve 
tedavisinde başarılı olabilmek 
için, bu klinik tabloya yol açan 
risk faktörleri ve patofizyolojik 
mekanizmalar hakkında bilgi 
sahibi olmak gerekmektedir.
Beslenme yetersizliği, 
bağımlılık, uzamış yatak 
istirahati, basınç yarası, 
yürüme bozukluğu, genel 
güçsüzlük, çok ileri yaş, 
kilo kaybı, anoreksi, düşme 
korkusu, demans, kalça kırığı, 
deliryum, konfüzyon, ev dışına 
az çıkma ve çoklu ilaç kullanımı 
kırılganlığın özellikleri olarak 
tanımlanmıştır.
Kırılgan yaşlı patogenezi 
kompleks olup, sarkopeni, 
nöroendokrin disregülasyon, 
oksidatif dengesizlik, immun 
disfonksiyon, sitokinler, 
hormonlar, vitaminler, serbest 

radikaller ve genetik kliniğin 
oluşmasında rol oynamaktadır. 

Tedavi Yaklaşımları
Medikal tedavi açısından en 
zorlu tablolardan birisidir. Son 
veriler tedaviden çok, kırılgan 
yaşlı kliniğinin geri dönüşümü 
ve/veya önlenmesi fikrini 
desteklemektedir. 
Birincil tedavi seçenekleri 
olarak; nutrisyonel destek, 
fiziksel aktivite ve egzersiz, 
sosyal destek sistemlerinin 
aktif hale getirilmesi, çok 
yönlü geriatrik değerlendirme 
ve tedavi için konsültasyon 
servislerinin, fiziksel 
performans ve yaşam 
kalitesinde iyileşmeye neden 
olacağı düşünülmektedir. Bazı 
ilaçların kırılganlığı değiştirici 
etkileri olabilmektedir. Oral 
hipoglisemik ilaçlar (diabet 
hastalarında), anti-inflamatuar 
ajanlar, selektif androjen 
reseptör modulatörleri, 
megestrol (iştah açıcı), 
testosteron, D vitamini, beta-
hidroksi-beta-metil bütirat 
(lösin metaboliti), arjinin, lizin, 
glutamine gibi aminoasitler ile 
olumlu sonuçlar alınmıştır. 
Ek hastalıklarının etkin tedavisi 
kırılgan yaşlı tablosunu 
önleme veya tedavide yardımcı 
olacaktır. Diyabet bu grup 
içinde özellik göstermektedir. 
Ayrıca, hipnosedatiflerin, 
psikotropların ve diğer bazı 
ilaçların reçetelenmelerinin 
kısıtlanması gerekmektedir.
Pek çok çalışma, egzersiz 
tedavisinin, ileri yaş grubunda 

sağlık durumunu 
koruma ve 
kırılganlık 
üzerine yararlı 
etkilerinden 
bahsetmektedir. 
Koruyucu 
yaklaşım 
bakış açısından, 
tüm yaşlıların egzersiz 
programına başlamaları 
için yönlendirmeleri, devam 
edebildikleri ve tolere 
ettikleri kadar uzun süre aktif 
kalmalarının sağlanması 
gerektiği vurgulanmaktadır. 
Bağımsız yürüyebilen, 
alışverişini kendi kendine 
yapabilen hastalarda kırılganlık 
oranları anlamlı olarak 
daha düşük bulunmaktadır. 
Egzersizin kırılganlık açısından 
önemli olduğu vurgulanmakta 
ve koruyucu yaklaşımlar 
açısından bu bulgu önem 
kazanmaktadır.
Eğer yaşlı kişiler kırılgan 
olarak tanımlanırsa, çok yönlü 
geriatrik değerlendirmenin 
interdisipliner tedavi planına 
dahil edilmesi ile olumsuz 
sonuçlarla ilgili riskler 
azaltılabilmektedir. Genel 
olarak amaç, fiziksel ve 
psikolojik fonksiyonları 
iyileştirmek, bakımevlerine 
yerleştirme gereksinimini ve 
hastaneye yatışı azaltmak, 
ölüm riskini azaltmak 
ve hasta memnuniyetini 
arttırmaktır. Eğer aile hekimi 
hasta ile işbirliği içinde ise, 
hasta daha fazla katılımcı 
olmakta ve hekim planını 
daha fazla uygulama şansı 
bulabilmektedir. İnterdisipliner 
ekip tarafından sadece tek 
vizit yapılarak, tedaviye 
devam edilmesi önerilerin 
yetersiz uygulanmasına neden 
olmaktadır. 

Son Söz
Henüz kırılgan yaşlı tedavisi 
için oluşturulmuş standart 
bir koruma ve tedavi kılavuzu 
bulunmamaktadır. Gerek erken 
tanı ve gerekse etkin tedavi 
yaklaşımlarında temel ilke 
yaşlı sağlığına interdisipliner 
yaklaşımın özümsenmesi ve 
ilgili tüm uzmanlık dallardaki 
hekimlerin ve diğer sağlık 
profesyonellerinin birikim ve 
donanımlarının artırılması 
olmalıdır.

Prof. Dr. Sibel EYİGÖR 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fiziksel Tıp ve Reh. A.D.,

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları Geriatri Bilim Dalı

Prof. Dr. Yeşim Gökçe 
KUTSAL
Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Reh. A.D.,
Hacettepe Üniversitesi 
Geriatrik Bilimler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

KIRILGAN YAŞLIYA 
YAKLAŞIM
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Sanatçılar, yüzyıllar boyunca 
ürettikleri resim, heykel, beste 
ve romanlarla toplum içinde 
ön plana çıkmış, ayrıcalıklı 
bir konum edinmişler ve çoğu 
zaman olağanüstü bir kişiliğe 
sahip, ölümsüz bireyler olarak 
algılanmışlardır.
Modern tıbbın kuruluşuna büyük 
katkıda bulunan Sir William 
Osler 1919 yılında “Tiroid bezinin 
salgıladığı hormonların insan 
üzerinde gösterdiği etkileri 
sanat da toplum üzerinde 
gösterir” diyerek edebiyat, 
müzik, resim ve heykel 
sanatının insanlara daha güzel 
bir dünyada yaşamaları için 
gereken yaşamsal motivasyonu 
sağladığını vurgulamıştır.
Albrecht Durer’e göre;“Sanat 
kainatın içindedir ve sanatkar 
bunu oradan çıkarabilendir”. 
Fakat sanatçıların yaşamları 
incelendiğinde çoğunun 
yaşadıkları dönemlerin ve 
toplumların bütün sağlık 
sorunlarından doğrudan 
etkilendikleri ve değil ölümsüz 
olmak, çok kısa yaşam 
sürelerine sahip oldukları ve 
dolayısı ile kainatın içindeki 
sanatı çıkarmaya yeterince 
zaman bulamadıkları 
görülmektedir. Çünkü sanatçılar 
içinde yaşadıkları toplumdan 
kopmadan yaşamlarını 
sürdürmüşler ve toplumları 
etkileyen hastalık, yoksulluk, 
açlık gibi olaylardan doğrudan 
etkilenerek aynı kaderleri 
paylaşmışlardır. Önemli olan; 
bu sanatçıların eğer bugün 
yaşasalardı modern tanı 
laboratuarları, yoğun bakım 
koşulları, antibiyotik ve ilaç 
tedavileri ile yaşamlarının 
kurtarılıp kurtarılamayacağı 
konusudur. Kolera, sifiliz, 
tüberküloz bugün için tedavi 
edilebilecek hastalıklardır. 
Pnömoniye yakalananların 
büyük kısmı da tedavi 
edilebilmektedir. Bakteriyel 
sepsis ise hala ciddi bir sorundur 
ve sadece ABD de yılda 250 
000 kişi septik şok ile yaşamını 
kaybetmektedir.
15.yüzyıldan önce Avrupa’da 
vebanın yarattığı ölümcül travma 
“Ölülerin Dansı” temasını ortaya 
çıkartmıştır. Bu tema üzerine 
şiir yazılmış, bestelenmiş ve 
kiliselerin ve cenaze evlerinin 
duvarlarına resmedilmiştir. 
Kolera 1830 larda Avrupa’ya 
Asya’dan gelmiş, uzun süre 
su da canlı kalabilen bir gram 
negatif bakteri ile oluşan kolera, 
kontamine suyun içilmesi 
ile bulaştığı için kısa sürede 
büyük salgın ve ölümlere neden 
olmuştur.

28 Ekim 1893 yılında Peter Ilyich 
Tchaikovsky’nin 6. senfonisinin 
ilk gösterimi yapılırken Rusya’nın 
St.Petersburg şehrinde kolera 
salgını hüküm sürüyordu. 
“Pathetique” olarak isimlendirilen 
bu senfoninin son bölümünde 
keman, çello ve kontrbas giderek 
azalan bir tonda çalar ve sanki 
kalp ve solunumun giderek 
azalması ile ölüme doğru gidişi 
temsil eder. 

Bu performanstan 
9 gün sonra, 6 
Kasım 1893 
tarihinde 
Tchaikovsky 
koleradan 
ölmüştür. Bütün 
sular infekte kabul 
edildiği için 

kaynatılarak içiliyordu, ancak tek 
bir kez kaynatılmamış su içmesi 
koleraya yakalanmasına ve 
dehidratasyon  ile ölümüne 
neden olmuştur.
Mycobacterium tuberculosis 
tarafından oluşturulan bir 
infeksiyon hastalığı olan 
tüberküloz,  endüstriyalizasyon 
döneminin getirdiği yoksulluğun 
ve beslenme bozukluğunun 
ortaya çıkardığı yaygın hastalık 
ve salgınlara neden olmuş ve 
bu nedenle “beyaz veba” olarak 
da adlandırılmıştır.1876 yılında 
Almanya’da meydana gelen 
ölümlerin % 12 si tüberküloza 
bağlıdır. 19.yüzyılın sonlarına 
kadar tüberküloz tedavisi 
dinlenme, iyi beslenme, 
çoğunlukla opium içeren 
öksürük şurupları, haftada 
2-3 kez 250 ml. kan alınması, 
laksatifler, terletme, çamur 
banyosu veya civa karışımları ile 
yapılıyordu. Çeşitli bestecilerin 
eserleri de doğal olarak içinde 
yaşadıkları toplumun sıkıntı 
ve sorunlarından etkilenmiş, 
buna bağlı olarak da bazı opera 
kahramanları o dönemi yansıtan 
bir özellik olarak tüberkülozdan 
ölmüşlerdir. Henri Murger’ın 
La Boheme isimli eserinden 
Giacomo Puccini tarafından 
uyarlanan La Boheme operası 4 
perdeden oluşur. Bohem yaşam 
tarzından kesitler sunan ve1840 
ların Paris’inde geçen, Mimi ile 
Rodolfo arasındaki aşkı anlatan 
eserin sonunda kavuştukları 
sırada Mimi tüberküloza bağlı 
olarak hemoptizi ile ölür. 

Aleksandr 
Dumas’nın  
“Kamelyalı Kadın”  
kitabından  
Giuseppe Verdi 
tarafından 
uyarlanan ve ilk kez 
1853’de Venedik’te 
sahnelenen “La 

Traviata” operasında  birbirine aşık 

olan  Violetta ve Alfredo 3. perdenin 
sonunda kavuşurlar, ancak Violetta 
Alfredo’nun kolunda kiliseye 
yetişebilme çabasıyla ayağa 
kalkmak isterken, tüberküloza bağlı 
şiddetli bir krizle  son nefesini verir.  

Vebanın Avrupa’ya 
Asya’dan 
gelmesine karşılık 
sifiliz Amerika 
kıtasından gelmiş, 
1493 den sonra 
Amerika’yı 
keşfeden Kristof 
Kolomb’un 

denizcilerinin  geri dönmesi ile 
Avrupa’ya taşınmıştır. Sigara ile 
birlikte sifilizi “Amerika kıtasının 
Avrupa’dan intikam alması”  
olarak da yorumlayanlar vardır. 
1495 yılında İspanyol denizcilerin 
getirdiği sifiliz tek tek olgular 
halinde görülmeye 
başlanmıştır.1493 yılında Fransa 
kralı VIII. Charles 30 000 asker 
ile birlikte Napoli’yi ele geçirmek 
amacı ile çoğu paralı 
askerlerden oluşan ordusu ile 
bir sefer düzenlemiştir. Napoli 
kralı Ferdinand’ın da paralı 
askerleri vardı ve bunların bir 
kısmı da Kolombun denizcilerinin 
döndüğü Barselona şehrindendi. 
Üç haftalık bir kuşatma sonrası 
bu paralı askerler de Fransız 
ordusuna katılmış ve geri dönen 
askerler ile birlikte sifiliz 
Avrupa’nın her tarafına 
yayılmıştır. 18.ve 19 yüzyıllarda 
sifiliz oral buhar banyosu veya 
cilde sürülerek kullanılan cıva 
ile tedavi ediliyordu.19. yüzyılın 
başından itibaren de 1943 yılında 
penisilin keşfedilene kadar sifiliz 
tedavisinde salvarsan 
kullanılmıştır. Bütün bu yüzyıllar 
boyunca birçok şair, yazar, 
ressam, besteci ve filozof sifilize 
yakalanmış ve kaybedilmiştir.  
Tarihteki dahi çocuklardan birisi 
olarak bilinen Wolfgang Mozart 
27 Ocak 1756 da Salzburg’  da 
doğmuş, 35 yaşındayken 2 
hafta süren kısa bir hastalık 
döneminden sonra 1791 yılında 
yaşamını kaybetmiştir.  

Bu kadar genç 
yaşta ölümü ile 
ilgili literatürde 
zehirlenme, intihar 
veya ne olduğu tam 
bilinmeyen bir 
hastalıktan olduğu 
şeklinde birçok 

varsayım olmakla birlikte, bazı 
yazarlara göre; Mozart da sifilizdi 
ve kendisini cıva ile tedavi ediyordu, 
ölümü de civanın aşırı dozunun 
yarattığı yan etkilere bağlıydı.
Ludwig von Beethoven 
1770 yılında Almanya’nın 
Bonnşehrinde doğmuş.1792 
yılında babasının ölümünden 
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sonra Viyana’ya yerleşmiştir. 
1801 den itibaren yazdığı 
mektuplarda çeşitli 
rahatsızlıklarından bahsetmeye 
başlamış, 1796 yılında 26 
yaşındayken işitme kaybı 
yaşadığını vurgulamıştır. 
Sonraki yıllarda kolik tarzında 
karın ağrısı ve diaresi olmaya 
başlamış ve işitme kaybı giderek 
artmıştır. 

En son 1814 
yılında müzisyen 
olarak halkın 
önüne çıkmış, 
1815 yılında 
işitme yetisini 
neredeyse 
tamamen 
kaybetmiştir.1818 

yılına kadar o yıllarda kulaklık 
olarak kullanılan kulak 
trompetleri ile konuşmayı 
sürdürmekle birlikte o tarihten 
sonra sadece yazılı olarak 
iletişim kurmaya başlamış ve bu 
yazılarının bir kısmı kitaplarda da 
yer almıştır. 28 Mart 1827 de 56 
yaşında karaciğer yetmezliğinden 
yaşamını yitiren Beethoven’in 
sağırlığının sensori nöral bir 
bozukluğa bağlı olduğu genel 
olarak kabul edilir. Çünkü ilk 
başlarda yüksek tonlara karşı 
işitme kaybı başlamış olması ve 
öldükten sonra yapılan otopsi de 
kohleada inflamasyon ile birlikte 
işitme sinirlerinde atrofi 
görülmesi bu görüşü 
desteklemektedir. Ancak birçok 
araştırmacı da Bethoven’in işitme 
kaybının nörosifilize bağlı 
olduğuna inanmaktadır.
Nicolai Paganini 27 Ekim 1782 
tarihinde Cenova da doğmuştur. 
Olağanüstü bir keman virtüözü 
ve müziğe getirdiği teknik 
yenilikler açısından da bir öncü 
olarak kabul edilir. İlk konserini 
9 yaşında veren Paganini 1810 
yılından itibaren bütün Avrupa’yı 
dolaşarak konserler vermiştir.

Keman 
çalmadaki 
olağandışı 
yeteneği ve 
tekniği onun 
olağanüstü ve 
gizli güçleri 
olduğu şeklinde 
yorumlanmıştır. 
Ancak vücut 

yapısı ve parmaklarını olağan 
dışı ustalık ve kıvraklıkla 
kullanmasının altında yatan 
neden doğuştan gelen ve bağ 
dokusunun esnekliğine neden 
olan Marfan Sendromu ve 
Ehlers-Danlos sendromuna 
sahip olmasıdır. Sanatçının 
Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde 
yaşadığı ilişkiler sırasında sifilize 
yakalandığı ifade edilmektedir. 
Hastalık belirgin hale gelip, 

farenksinde yaralar ortaya çıkıp 
karın ve bacak ağrıları da 
artınca yüksek doz cıva verilerek 
tedavi edilmeye çalışılmış ve 
buna bağlı olarak cıva 
zehirlenmesi gelişmiş bu da 
ağzında stomatite ve dişlerinde 
dökülmeye neden olmuştur. 
1820 den itibaren kronik 
balgamlı bir öksürüğünün 
olması büyük bir olasılıkla 
tüberkülozun da tabloya 
eklendiğini düşündürmektedir. 
Daha sonra buna bağlı olarak 
sesini de kaybetmiş ve 27 Mayıs 
1840 tarihinde 58 yaşında 
ölmüştür.
Franz Peter Schubert 31 Ocak 
1797 yılında Viyana da 14 
kardeşin 12.si olarak doğmuş, 
kardeşlerden 5 i yaşamıştır. 
18 yaşına geldiğinde 144 şarkı, 
2 sonat, 2 senfoni, 2 ayin için 
müzik parçası, 5 tiyatro ve 1 
kuartet bestelemiştir.1822 yılında 
sifilize yakalanmış; baş ağrısı, 
saç dökülmesi, ateş, adale ve 
eklem ağrıları ve döküntülerden 
yakınmaya başlamıştır.  

Adale ağrıları 
nedeni ile o 
dönemde 
bestelemeye 
başladığı 
“Bitmeyen 
Senfoni”yi 
tamamlayamamış, 

daha sonra başka besteler de 
yapmış,  ancak uğursuz 
olduğunu düşündüğü bu 
senfoniyi hiçbir zaman tekrar ele 
alıp bitirmemiştir. Ekim 1828 de 
kardeşi ile birlikte üç gün süren 
bir seyahate çıkarak Joseph 
Haydn’ın Eisenstad’daki mezarını 
ziyarete gitmiştir. Viyana’ya 
döndüğünde ileri derecede 
halsizlikten yakınmış ve büyük 
olasılıkla bu seyahat sırasında 
yakalandığı salmonella 
enfeksiyonunun (tifo) tabloya 
eklenmesi ile 31 yaşında yaşama 
veda etmiştir. 
1827 de ölen Beethoven ve 
1828 de ölen Schubert’in 
cenazeleri Waring mezarlığına 
gömülmüş, ancak 1888 yılında 
her ikisinin cenazesi de Viyana 
Santral Mezarlığı’na yan yana 
mezarlara nakledilmiştir. Waring 
Mezarlığındaki eski mezarları 
ise anıt olarak korunmuştur.               
Robert Schumann 8 Haziran 
1810 tarihinde Almanya’nın 
Zwickau şehrinde doğmuştur. 
Hem edebiyata hem de müziğe 
yetenekli olan sanatçı, 1828de 
Leipzig Üniversitesinde hukuk 
eğitimine başlamıştır. Fakat 
bir öğrenciye oranla çok fazla 
eğlenceye düşkün olduğu ifade 
edilmektedir. 1830 da piyano 
virtüözü olmaya karar vererek 

Friedrich Wiek in öğrencisi 
olmuş, ama bir kaza sonucunda 
sağ elinden yaralanmış ve 
sürekli olarak parmakları  
destekleyen mekanik cihazlar 
kullanmak zorunda kalmıştır. 

Bunun üzerine 
piyanodan 
vazgeçen  
Schumann 
besteci 
olmuştur.1834 de 
“Neue Zeitschrift 
für Musik” (New 
Journal for 
Music) isimli 

dergiyi çıkartmaya başlamış, 12 
Eylül 1940 da bir piyanist olan 
Clara Wiek ile evlenmiştir. 1850 
yılında müzik direktörü olmuş ve 
Düsseldorf a taşınmışlardır. 
Ancak giderek artan psikiyatrik 
sorunları nedeni ile işine bir 
türlü gerektiği gibi konsantre 
olamamış, 1853 yılının 
sonlarında ruhsal ve akli 
durumunun iyice bozulması 
sonucunda 27 şubat 1854 de 
intihar amacı ile Ren nehrine 
atlamış, ancak kurtarılmıştır. 
Bonn yakınlarında bir psikiyatri 
kliniğine yatırılan sanatçı, 
yaşamının son 28 ayını burada 
geçirmiş ve 29 Temmuz 1856 da 
ölmüştür. Günlüğüne yazdığı 
“1831 yılında sifilize yakalandım 
ve arsenik ile tedavi edildim” 
cümlesi dikkat çekmektedir.
Gioachino Rossini 76 yaşında 
rektum kanseri nedeni ile 
geçirdiği ameliyat sonrası 
gelişen perine bölgesi 
enfeksiyonu, Georges Bizet 
37, Skrjabin 33 yaşında kulak 
ve dudak enfeksiyonuna bağlı 
sepsis, Mahler ve Respighi 
ise kronik endokardite bağlı 
sepsis sonucunda yaşamlarını 
yitirmişlerdir. Mahler’in 
rahatsızlığı Şubat 1911 tarihinde 
boğaz enfeksiyonu olarak 
başlamıştır. O sırada New 
York filarmoni orkestrasını 
yönetmek için Amerika Birleşik 
Devletleri’nde bulunmaktadır. 
Hastalığı ilerleyince bu alanda 
daha sonra birçok çalışması ve 
kendi adı ile anılan bakteriyel 
olmayan endokardit türünü de 
tanımlayan Dr.Emanuel Libman 
tarafından muayene edilmiş ve 
yapılan kültürler sonucunda 
streptokok endokarditi tanısı 
konmuştur. Mahler büyük 
olasılıkla ölümcül hastalığına 
doğru tanı konulan ilk bestecidir.
Johann Sebastian Bach’ın 
çocukluktan itibaren miyop 
hastalığı vardır ve bu nedenle 
görme sorunları yaşamaktadır. 
64 yaşına geldiğinde görmesinde 
azalma olduğunu fark eden 
sanatçı, o sıralarda hayatının 
eseri olarak nitelendirdiği “Art 

of Fugue”yi bestelemektedir. 
Katarakta bağlı olarak görme 
kaybı yaşayacağından ve eserini 
tamamlayamayacağından 
korkarak 30 Mart 1750 de ilk 
katarakt ameliyatını olmuştur. 
Ancak görmede bir iyileşme 
olmaması üzerine 4 ve 7 
Nisanda tekrar ameliyat olmuş 
(ölümünden 4 ay önce), gözlerine 
takılan ve ışığı engelleyen 
bandajları 3 ay kullanmış ancak 
sonunda dayanamayarak 18 
Temmuz 1750 tarihinde açmıştır. 

Ameliyatı 
yapan 
doktoru o 
yıllarda 
katarakt 
ameliyatına 
olan 
hastalarının 
gözlerine 

güvercin kanı damlatmakta ve 
bandajla kapatmaktadır. Ayrıca 
tedaviye ek olarak laksatifler 
vermekte ve aralıklı olarak 
hastadan kan almaktadır. Bu 
uygulamalar vücudu zayıflatarak 
direncini düşürmüş ve 
güvercinin kanından gelen 
mikroplar bandajın altında 
çoğalarak vücuduna yayılmış, 
sonunda sanatçı yüksek ateş ve 
sepsis tablosu ile kaybedilmiştir. 
Johann Sebastian Bach’ın oğlu 
Carl Philipp Emanuel Bach da 
bestecidir, Hamburg ‘da St. 
Michael Kilise korosunun 
yöneticiliğini yapmış olup, 
yaşamını tüberkülozdan 
kaybetmiştir.
Büyük bestecilerin biyografileri 
incelendiğinde Schubert, 
Chopin, Skrjabin gibi bestecilerin 
bir kısmının yaşamlarının 
hastalıkları nedeni ile sınırlı 
olduğunu bildikleri dönemlerde 
bile, önemli besteler yaptıkları 
görülmektedir. Hatta bazıları 
ölmek üzere oldukları 
dönemlerde “hayatlarının 
eserleri” olarak nitelenebilecek 
besteler yapmışlardır. Rossini, 
Bizet, Smetana gibi besteciler 
ise kronik hastalıklarını 
yaratıcılıkları açısından “itici 
güç” olarak kullanmışlardır. 
Bazıları tedavi edilemeyen bir 
hastalığa yakalandıklarının 
bilincinde olarak ağrılarını, 
umutsuzluklarını bir tarafa 
bırakmış ve üretmeye devam 
etmişlerdir. Fakat bir kısım 
bestecide ise, sağlık sorunlarının 
sanatçıları eserlerini bitirmekten 
alıkoyduğu da unutulmamalıdır.
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Tıp hayatınızdan söz eder 
misiniz?
İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden Ekim 1967’de 
mezun oldum. İ.Ü. Tıp 
Fakültesi henüz İstanbul 
ve Cerrahpaşa diye iki 
fakülteye ayrılmamıştı 
(1968’de ayrıldı). Bu nedenle 
İ.Ü.Tıp Fakültesi’nin son 
mezunlarındanım.
Hacettepe adını tıbbiyenin 
son yıllarında duymuştum. 
Yeni bir üniversite idi. 
İstanbul’dan birçok sınıf 
arkadaşım ve tanıdıklarım 
Hacettepe’ye gelip işe 
başlamışlardı. Ben o sıralar 
Dahiliye ihtisası yapmak 
istiyordum. Fakat Hacettepe 
Dahiliye’nin kadroları benden 
önce gelenlerle dolmuştu. 
Nisan 1968’de sınav açılacağı 
söylenmişti. Bense bir 
an evvel işe başlamak 
istiyordum. O sıra Nöroloji’de 
boş kadro olduğunu 
öğrendim ve 01.01.1968’de 
Nöroloji’de asistan olarak 
göreve başladım. 

O yıllarda Hacettepe 
Üniversitesinin öğrenim 
gördüğünüz İstanbul 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden ne gibi 
farkları vardı?
Hacettepe Hastanesi, 
eğitim gördüğüm İ.Ü. 
Tıp Fakültesi’nden çok 
farklıydı: Ayrı ayrı klinik 
binaları yerine, birbiriyle 
bağlantılı blok binalardan 
oluşuyordu. Hastanenin tek 
bir biyokimya ve mikrobiyoloji 
laboratuarı vardı ve yine 
tek bir ameliyathanesi 
bulunuyordu. Dosya arşivi 
ve röntgen arşivi tekti ve 
bütün materyal buralarda 
saklanıyordu. Her türlü 
tıbbi materyal ile kırtasiye 

bugün bile erişilemeyecek 
kadar boldu.  Yardımcı 
personel, hemşire, teknisyen 
şimdiye göre özlenecek 
düzeyde idi. Koğuş sistemi 
yerine hastalar, banyolu/
tuvaletli 2 kişilik odalarda 
yatıyorlardı. Maaşlarımızın 
yanında döner sermayeden 
azımsanmayacak ödeme 
yapılıyordu. Tıp Fakültesi 
eğitimi yine İstanbul’dan 
farklıydı.  Sınıf sistemi yerine 
“dönem” sistemi ile “entegre” 
eğitim uygulanıyordu. 6 sınıfta 
intörnlük sistemi vardı ve 
intörnler asistan gibi çalışıyor 
ve maddi katkı alıyorlardı.
Bugün belki rutin olan 
bütün bunlar o zaman için 
Türkiye’de yeniydi, tekti; 
sadece Hacettepe’de vardı 
ve rahmetli Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı tarafından 
uygulamaya konulmuştu.
Daha sonraki akademik 
hayatınızla ilgili 
paylaşımlarınız neler 
olabilir?
1972 yılında uzman oldum. 
Askerliğimi Balıkesir 
Asker Hastanesi’nde 
Asabiye uzmanı olarak 
yaptım. Askerlik 
görevinden sonra 1974 
yılı başında Hacettepe’ye 
“öğretim görevlisi” olarak 
geri döndüm. 1975-
1976 yıllarında Londra 
Üniversitesi Nöroloji 

Enstitüsü ( The Institute 
of Neurology, Queen 
Square)’nde  “postgraduate” 
kurslara, klinik ve radyoloji 
vizitlerine katıldım.
1979 yılında “Doçent” 
unvanını kazandım. 
1988’de de “Profesör” 
oldum. Bütün akademik 
hayatım Hacettepe’de geçti. 
Emeklilikten önceki son 
üç yılımı HÜTF Nöroloji 
Anabilim Dalı Başkanı 
olarak tamamladım.
Türk Nöroloji Derneğiyle 
ilgili faaliyetlerinizden söz 
eder misiniz?
27. Ulusal Nöroloji Kongresi 
genel kurulu 1991’de Nöroloji 
Derneği (şimdi Türk Nöroloji 
Deneği) kurma görevini 
Hacettepeli’lere (Kaynak 
Selekler, Tülay Kansu, Kubilay 
Varlı) verdi. Ankara’daki diğer 
Üniversite ve hastanelerden 
beş arkadaşla birlikte 1992 
tarihinde, ilk adıyla “Nöroloji 
Derneği”ni kurduk. Bir 
numaralı kurucu üye olmak 
da bana nasip oldu. 1993-
1999 yılları arasında kesintisiz 
Derneğin “Yönetim Kurulu 
Başkanlığı”nı yürüttüm.1995 
yılında “Türk Nöroloji 
Dergisi”ni yayın hayatına 
soktum ve 1995-1999 yıllarında 
derginin sürekli olarak 
editörlük görevini yaptım.
1997’de İstanbul’da kurulan 
Alzheimer Derneği (şimdi 
Türkiye Alzheimer Derneği) 
nin kurucu üyeleri arasında 
yer aldım ve 2008-2009 
yıllarında Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı görevini 
üstlendim. 2001 yılında 
Alzheimer Derneği Ankara 
Şubesi’ni açtık. Açılıştan 
kısa bir süre sonra, şubenin 
kapandığı 2010 yılı başına 
kadar Şube’nin Başkanlık 
görevini yürüttüm.
Halen “65+ Yaşlı Hakları 
Derneği”nin kurucusu ve 
yönetim kurulu üyesiyim.
Yaşlılık ve Alzheimer 
hastalığı hakkındaki 
görüşlerinizi bizlerle 
paylaşır mısınız?
Nörolojik hastalıkların bir 
bölümü yaşlılık hastalığıdır. 
Alzheimer hastalığı, 
Parkinson hastalığı, beyin-

Prof. Dr. Kaynak SELEKLER
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Nöroloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

Araştırma Özetidamar hastalıkları gibi. 
Yaşlılık kaçınılmaz bir son. 
İnsan ömrü uzadı ama 
istenen; bu hastalıklardan 
uzak, sağlıklı bir yaşlılık 
dönemi geçirilmesidir. Bu 
yüzden tedavisi olmayan 
hastalıklardan korunmak 
önem kazanıyor. 
Alzheimer hastalığına, 
ilk defa tedavide 
uygulanan ilaçlarla, 
biraz da ilaç firmalarının 
desteklemesiyle 1990’lı 
yıllarda ilgi arttı. Uzun 
ömre bağlı bütün dünyada 
hasta sayısının çoğalması 
da bu ilgiyi artırdı. Bugün 
Alzheimer ve tedavisiyle 
ilgili binlerce çalışma ve 
yayın yapılıyor. Fakat ne 
yazık ki, henüz kesin bir 
tedavi bulunmuş değil.

Benim Alzheimer 
derneklerindeki 
faaliyetlerim yanında çeşitli 
dergilerde bu konuda 
çok sayıda yayınlarım ve 
kitap çalışmalarım oldu. 
Emekli olduktan sonra 
2012’de “Alzheimer Orta 
Yaşta Başlar” ve 2014’te 
“Yaşlanmak Ayrıcalıktır, 
Yaşlılık Bilgeliktir” 
kitaplarım yayınlandı.
Halen aktif hekim olarak 
çalışmasam da, çeşitli 
toplantılarda ve bugünkü 
elektronik ortamda eğitime 
elimden geldiğince katılmak 
ve katkıda bulunmak 
istiyorum. Bazı sağlık 
ve dernek sitelerinde 
yazılar yazıyorum. Amaç 
toplumu yaşlılık, Alzheimer 
hakkında bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmek.
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Boston Adlandırma Testi 
(BAT) (Boston Naming Test: 
BNT) çeşitli nöropatolojik 
durumlarla bağlantılı 
adlandırma bozukluğunu 
ölçmek üzere yaygın olarak 
kullanılan tanınmış bir 
nöropsikolojik testtir. Test, 
Portekiz, İspanya, Belçika, 
Kore, Avustralya, İsveç, 
Brezilya, Yeni Zelanda, 
Yunanistan ve Fransa gibi 
değişik ülkelerin dillerine 
uyarlanmış ve ilgili 
kültürlere özgü normları 
belirlenmiştir. Uzm. Psk. 
Ayten Ekinci’nin yüksek lisans 
tez çalışması kapsamında, 
BAT’ın 60 maddelik uzun 
formu kültürümüze/dilimize 
uyarlanmış, Türkçe versiyonu 
[BAT-60 (TR)] oluşturulmuş ve 
sağlıklı yaşlı yetişkinler için 
norm değerleri belirlenmiştir. 
BAT-60 (TR)’nin norm 
değerleri 60-92 yaş 
aralığındaki sağlıklı yaşlı 
örneklem üzerinde yaş, 

GEBAM bilim kurulu 
tarafından kuruluş yılı olan 
2000 den beri pek çok kitap 
yayınlanmıştır.
2017 yılı projeleri 
arasında yer alan 

Uzm. Psk. Ayten EKİNCİ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri

Araştırma Özeti
Boston Adlandırma Testi’nin  
Ülkemiz Yaşlı Örneklemi için 
Uyarlama Çalışması Yapılmış ve Normları 
Belirlenmiştir

cinsiyet ve eğitim düzeyine 
göre belirlenmiştir. 
Araştırmanın pilot 
çalışmasına 90, norm 
belirleme çalışmasına 
317 gönüllü sağlıklı 
yaşlı yetişkin katılmıştır. 
Sağlıklı yaşlı katılımcıların 
seçiminde Montreal 
Bilişsel Değerlendirme 
Ölçeği (MOBİD), İşlevsel 
Faaliyetler Anketi (İFA) ve 
Geriatrik Depresyon Ölçeği 
(GDÖ) olmak üzere üç 
tarama testi kullanılmıştır. 
Norm çalışmasının yaşlı 
örneklemi emsalleriyle 
karşılaştırıldığında,  
niceliksel olarak oldukça 
fazla ve niteliksel olarak 
oldukça temsil edicidir. 
Ülkemizde gelecekte tahmin 
edilen yaşlı nüfus oranındaki 
artış dikkate alınarak, 
beş farklı yaş aralığındaki 
(60-64, 65-69, 70-74, 75-
79, 80+ yaş) performansı 
değerlendirmeye olanak 
sağlayacak şekilde 
detaylandırılmıştır. Norm 

verisi toplanırken olabildiğince 
homojen ve karıştırıcı denek 
özellikleri açısından temiz 
bir örnekleme ulaşılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen 
verilerin analizi için 5 (yaş) 
x 2 (cinsiyet) x 3 (eğitim) 
faktörlü varyans analizi 
(ANOVA) ve çok değişkenli 
varyans analizi (MANOVA) ve 
Pearson Momentler Çarpımı 
korelasyon analizi teknikleri 
uygulanmıştır. ANOVA 
sonucunda, yaş ve eğitim 
düzeyinin BAT-60 (TR) genel 
puanı üzerindeki temel etkisi 
ile MANOVA sonucunda, yaş 
ve eğitim düzeyinin BAT-60 
(TR) alt puanları üzerindeki 
temel etkisi istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. 
Buna karşın, cinsiyetin BAT-
60 (TR) puanları üzerindeki 
temel etkisi anlamlı 
değildir. Yaş ile BAT-60 
(TR) genel puanı arasında 
negatif bir ilişki olduğu 
gösterilmiştir. Bu araştırma 
sonucunda, uluslararası 
ve ulusal platformlarda dil 

bozukluklarını 
saptamada 
yaygın olarak 
kullanılan bir 
nöropsikolojik 
test olan 
BAT’ın 
kapsamlı bir 
uyarlaması yapılmış, anadili 
Türkçe olan sağlıklı yaşlı 
örneklem için norm değerleri 
belirlenmiş ve ülkemizde 
ilgililerin kullanımına hazır 
hale getirilmiştir. BAT’ın 
diğer kültürlerde yapılmış 
norm çalışmalarıyla tutarlı 
bulgular elde edilmiştir. 
Sonuç olarak, BAT-60 (TR) 
kültürümüze uyarlanmış, 
yaşlı yetişkinlerin adlandırma 
becerisini objektif ve güvenilir 
olarak değerlendirmede 
kullanılabilecek bir 
nöropsikolojik test hizmete 
sunulmuştur (Kaynak: Ekinci, 
A. & Cangöz, B. (Baskıda). Boston 
Adlandırma Testi’nin Türk Yaşlı 
Örneklemi İçin Uyarlama ve 
Norm Belirleme Çalışması. 
Nöropsikiyatri Arşivi 2017).

“Geriatri ve Gerontolojiye 
Multidisipliner Yaklaşım” 
temalı Geriatrik Bilimler 
kitabı yine GEBAM bilim 
kurulu tarafından yayına 
hazırlanmaktadır.

Kitap kapsamında 
Kısım I de Yaşlılığa 
Genel Bakış başlığı 
altında; Dünyada ve 

ülkemizde demografik 
değişiklikler, Yaşlılığın 
biyolojik boyutu, Yaşlılık 
sosyolojisi,Yaşlılık psikolojisi, 
Yaşlanmanın fizyolojisi, 
Geriatrinin etik boyutu, 
Yaşlı birey ile iletişim, İleri 

yaştaki tüketiciler, Kısım 
II’de Sağlık Boyutu ve 
Geriatrik Sendromlar başlığı 
altında; Yaşlılık ve çevre 
sağlığı, Adli tıp bakış açısı 
ile yaşlılık, Yaşlılıkta sağlık 
taramaları, Geriatrik aciller, 
İmmobilizasyon, Depresyon, 
deliryum, demans, Ağrı, 
Düşmeler, Bası yarası, 
Osteoporoz, Kırılgan yaşlı, 
Malnutrisyon, İhmal ve 
istismar, İnkontinans, Ağız-
Diş sağlığı, Kısım III de 
Tedavi Yaklaşımları başlığı 
altında; Polifarmasi, Akılcı 
ilaç kullanımı, Yaşlılarda 
ilaç-besin etkileşimleri, 

Yaşlılık döneminde 
beslenme, İleri yaşlarda 
fiziksel aktivite, Geriatrik 
rehabilitasyonda temel 
ilkeler, Yoğun bakımdaki 
yaşlı hasta, Evde bakım 
ve Yaşlılar için ev ve çevre 
düzenlemeleri konuları yer 
alacaktır.

Yayına Hazırlanan Yeni Kitabımız



Sonuç
Kültürel mirasın gelecek ku-
şaklara taşınmasında büyük 
rolü olan müzeler, şüphesiz 
eğitim içinde  önem taşımak-
tadır. Eczacılık eğitiminin bir 
parçası olan eczacılık tarihi 
ile ilgili bilgilerin öğrencilere 
aktarılmasında eczacılık ta-
rihi müzelerinin katkılarının 
olduğu belirtilmektedir. Bu 
bağlamda, Hacettepe Üni-
versitesi Eczacılık Fakülte-
si’ndeki “Eski Türk Eczanesi 
Müzesi”nin, eski Türk Ecza-
nesine bir örnek olmasıyla 
birlikte, bu fakültede, Eczacı-
lık İşletmeciliği Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Prof. Dr. Selen 

Yeğenoğlu 
tarafından 
verilen Ec-
zacılık Tarihi 
ve Deontoloji 
dersinde de, 
öğrenciler 
tarafından 
ziyaret edi-
lerek, eği-
timin öğ-

renciye kazanım sağlaması 
hedeflenmektedir.
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2. Sezik E. Şehremini Merkez Ecza-
nesi Reçete Kayıt Defteri. Osmanlı 
Bilimi Araştırmaları 2009;11(1-
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3. Yeğenoğlu S, Sezik E. Şehremi-
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Müze Kavramı ve Türkiye’de 
Müzecilik
“Müze” kavramının kökeni-
nin, Grekçedeki/Yunancadaki 
“mouseion” kelimesinden 
türediği bilinmektedir. Esin 
perilerinin oturduğu yer olan 
“mouseion”lar, zaman içe-
risinde entelektüel kişilerin 
toplanma yeri haline gelmiş-
tir. Tarihte bilinen ilk müzeyi, 
Büyük İskender’in kumandan-
larından biri olan Ptolemios 
Soter’ın, MÖ 290’lı yıllarda 
İskenderiye’de bir üniversite 
binası olarak kurduğu belirtil-
mektedir. 
Müzelerde bulunan eserler 
dikkate alındığında; temel 
olarak kültüre, sanata, bilime 
ve tekniğe ait objeler sergi-
lenmektedir. Bu doğrultuda, 
müzeleri çeşitli türlere ayır-
mak mümkündür. 
Eczacılık Tarihi Müzeleri
Türkiye’de Eczacılık Tarihi 
Müzesi kurma girişimlerinin 
1930’lu yıllarda Naşit Baylav 
tarafından başlandığı bilin-
mektedir . Bu girişimlerin 
ardından, ilk eczacılık tarihi 
müzesi Prof. Dr. Turhan Bay-
top tarafından, 1960 yılında, 
İstanbul Üniversitesi Eczacı-
lık Fakültesi’nde kurulmuş-
tur. Günümüzde, yaklaşık 16 
adet eczacılık tarihi müzesin-
den 7 tanesi, eski eczanele-
rin müze haline getirilmesi 
ile kurulmuştur. Hacettepe 
Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi içerisindeki “Eski Türk 
Eczanesi Müzesi” de bir üni-
versite içerisinde yer alan ilk 
müze eczanedir (Resim 1).

Eski Türk Eczanesi Müzesi: 
Şehremini Merkez Eczanesi
1894 yılında, “Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye”den mezun 
olan Ecz. Konstantin Sava 
Mondiana’nın yönetiminde 
yaklaşık 25 yıl faaliyetlerini 
sürdüren Şehremini Merkez 
Eczanesi; Ecz. Mondiana’nın 
eşinden, 20 Ekim 1922 ta-
rihinde, Ecz. Ahmet Hamdi 
Emgen tarafından, 500 Os-

manlı Lirası ödenerek satın 
alınmıştır. 
1947’de İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Okulu’ndan me-
zun olan Ecz. İhsan Gezgin, 
1954 yılına kadar, babası 
Ecz. A. Hamdi Emgen’in 
yayında, Şehremini Merkez 
Eczanesi’nde çalışmıştır. 
1973 yılında Ecz. A Hamdi 
Emgen’in vefatının ardın-
dan, eczane, kızı tarafından 
devralınmış ve 1980’e kadar 
onun yönetiminde kalmıştır. 
1980’de Ecz. İhsan Gezgin’in 
sağlık problemleri nedeniyle, 
eczane kapanmıştır.
Eczane, Ecz. İhsan Gezgin 
tarafından, bütün dolapları, 
ilaçları, mobilyaları ve bel-
geleriyle birlikte, Prof. Dr. 
Ekrem Sezik’e bağışlanmıştır. 
Şehremini Merkez Eczanesi, 
özgünlüğünü koruyarak, bir 
eczacılık fakültesi binasında 
bulunan ilk eczacılık müzesi 
olma özelliğini taşımakta-
dır. Farmakognozi Anabilim 
Dalı’nın girişinde yer alan 
Eski Türk Eczanesi Müzesi, 23 
Aralık 1983’te, hayırsever Ecz. 
İhsan Gezgin’in de katıldığı bir 
törenle açılmıştır. Eczanenin 
iç bölümü, hemen hemen eski 
zamanlardaki hali korunarak 

yerleştiril-
miştir: İlaç-
lar, küçük 
servis pen-
ceresinden 
sunulmak-
tadır. Bura-
daki tez-
gahta, ilaç 
etiketleri ve 
reçeteler 

bulunmak-
tadır (Re-
sim 2-3). 
Eczanenin 
laboratuvar 
kısmında 
da pek çok 
malzeme 
ve ham-
madde 
bulunmak-
tadır 
(Resim 4-5).

Tek başına 
bir tarih 
niteliğinde 
olan “Re-
çete kayıt 
defteri”nde 
yer alan en  
 eski re-
 çete, 1923 
tarihlidir 
(Resim 6). 
Eczanedeki 
çekmece-
lerde teftiş 
defteri, 
personel 
defteri ve 
boş am-

   puller  yer 
almaktadır. Eczanenin labo-
ratuvar kapısının üzerinde 
ise Ecz. A. Hamdi Emgen’in 
diploması, fotoğrafı ve  Ata-
türk Büstü bulunmaktadır 
(Resim 7).

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Eski Türk Eczane Müzesi
Şehremini Merkez Eczanesi
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