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“Yafll›l›kta depresyon gibi fonsiyonel psikiyatrik hastal›klar ve bunama gibi
biliflsel bozukluklar çok fazla araflt›r›ld›¤› halde cinsel fonksiyon
bozukluklar› üzerinde çok az durulmufltur.”

Yaflam koflullar›n›n düzeltilmesi, çeflitli hastal›klar›n
tedavisi veya kontrol edilebilir hale getirilmesi ile insan
ömrü uzam›flt›r. Günümüzde insanlar hem uzun yaflamak
hem de sa¤l›kl› bir yaflam geçirmek istemektedirler.
Hayat süresinin uzamas› kiflilerin Alzheimer hastal›¤›’na
yakalanma “kötü flans”›n› art›rmaktad›r. Yafllar› ilerleyen-
ler “acaba ben de bunar m›y›m?” veya “unutkanl›¤›m
artt›, acaba ben de Alzheimer hastas› m› oldum?”
endiflesi yaflamaktad›r. Ortak soru “bunamamak için
neler yapmak gerekir, neler hastal›k riskini azaltmakta-
d›r?” olmaktad›r.

Bahar›n tüm güzelliklerini yaflad›¤›m›z flu günlerde,
günefl ›fl›¤›n›n verdi¤i enerji san›yorum yaln›z hastalar için
de¤il tüm insanlar için motivasyon sa¤l›yordur. ‹çimizdeki
coflkuyu hiçbir zaman kaybetmemek için yap›lmas›
gerekenler asl›nda çok basit fleylerdir. Bunlardan en basiti
etraf›m›z› sevdiklerimizle kuflatmak ve yapmaktan zevk
ald›¤›m›z hobilerimiz varsa onlara s›¤›nmas›n› bilmektir.

Ailemizle doya doya vakit geçirebilmek, ev hayvanlar›m›z
varsa onlar›n olumlu enerjilerinden faydalanmas›n›
bilmek, müzi¤in gücünü asla unutmamak, ve mümkün
oldu¤u kadar toprakla u¤raflarak bitki yetifltirmeyi
denemek, bizim hayata ba¤lanmam›z ve zevk almam›z
için yapmam›z gerekenlerden sadece bir kaç›… Stresli
ortamlara mümkün oldu¤unca girmemek, bizlere keyif
veren ve neflelendiren arkadafllar edinmek, s›k s›k yüksek
sesle kahkaha atmaya çal›flmak hem bizi, hem de yak›n
çevremizdekileri mutlu edecektir. Her f›rsatta insanlara
sevgi göstermek, bunun için en ufak f›rsatlar› de¤erlendi-
rebilmek, sevginin gücünden faydalanmay› bilmek, her
yaflta insanda olumlu duygular uyand›racakt›r.

“American Journal of Alzheimer’s Disease” dergisinin
Kas›m 1998 say›s›nda yay›mlanan habere göre,
Alzheimer hastas› olan kifli hastal›¤›n ileri dönemlerinde
becerilerini büyük ölçüde yitirse bile, duygular›nda hiçbir
de¤ifliklik yaflamamaktad›r.

Romantizm ve heyecan her yaflta insanda hofl duygular
oluflturur. Sevgi ile olan birlikteliklerde yaflam›m›z›n
önemli bir bölümünü oluflturan “Cinsellik ve Yafll›l›k”
konusunu bu say›m›zda Prof. Dr. Engin Eker hocam›z ele
alarak, olas› sorunlarda mutlaka bir uzman görüflüne
baflvurulmas› gereklili¤ine dikkat çekiyor. Nöroloji
uzman›n›z gereken tetkikleri ve zihinsel de¤erlendirme

testlerini uygulad›ktan sonra, yeni gelifltirilen ilaçlarla
tedavisine bafllayacakt›r. 

Son günlerde, bas›nda s›kça yer alan ve tüm Alzheimer
hasta yak›nlar›na büyük umut veren, hatta kendi
hastalar›nda denemek istedikleri Etanercept adl› ilaç için
derne¤imize oldukça yo¤un telefonlar geldi. Bu konuda
Dernek Bflk. Yrd. Prof. Dr. Kaynak Selekler hocam›z›n
görüfl ve düflünceleri ile ilgili yaz›y› da, detayl› olarak
bulabilirsiniz.

Bu sene “Yafll›lar Haftas›”nda geleneksel olarak çeflitli
huzurevlerindeki yafll›lar›m›z› tiyatroya götürme
organizasyonumuzu yine gerçeklefltirdik ve kat›lanlar›n
çok keyifli bir gün geçirdiklerini görerek mutlu olduk. 

Ayn› hafta içinde olan panelimize, “Beyaz Melek” filmi
yap›mc›s› sanatç› Mahsun K›rm›z›gül’ün kat›l›m› ilgiyi
art›rd›. Konuflmac›lardan fiiflli Bld. Bflk. Yrd. Kahraman
Ero¤lu’ndan Yafll› Gündüz Evi için yer ve destek sözü
almam›z da o panele damgas›n› vurdu.

Bu sene ilk olarak düzenledi¤imiz “Veteranlar Satranç
Turnuvas›” için destek olan Türkiye Satranç Federasyonu
‹stanbul ‹l Temsilcili¤i’ne yard›mlar›ndan dolay› teflekkür
ediyoruz.

Satranç oyununun beyin fonksiyonlar›n›n sa¤l›kl› bir
flekilde etkisini sürdürebilmesi ad›na çok önemli bir spor
oldu¤unu düflünerek böyle bir turnuva düzenledik.
Umar›m önümüzdeki sene bu etkinli¤i daha genifl
kitlelere duyurabilir ve daha fazla kat›l›m sa¤layabiliriz.

Bu sene Derne¤in ve Vakf›n Genel Kurul senesi idi. Mart
ay›nda yap›lan toplant›lar ile yeni Yönetim Kurullar›
seçilerek görevlendirildi. Ben de bundan sonraki
çal›flmalar›ma Dernek Genel Müdürü olarak devam
edece¤im.

May›s ay›n›n 22–25’i aras› Oslo’da yap›lacak olan
Alzheimer Europe Kongresi’ne Derne¤i temsilen
kat›laca¤›m. Umar›m yeni geliflmeler ve güzel haberlerle
dönerim.

Sa¤l›k ve huzur dolu günleri paylaflmak dile¤iyle. 

Fügen Kural
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De¤erli Okurlar,

20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda toplum dimaniklerinin
de¤iflmesi ve sosyoekonomik geliflmeler yafll› üzerinde
derin izler b›rakm›flt›r. Yafll› nüfusunun büyüme oran›nda
belirgin bir artma, ayr› bir grup olarak yafll›n›n fark›na
var›lmas›na efllik etmifltir. Daha önceleri toplumdan ayr›,
kendine sayg›s›n›n az oldu¤u, cinselli¤e karfl› ilgisiz,
fiziksel ve mental hastal›¤› olmas› gereken, ba¤›ml› ve
pasif, ekonomik ve sosyal destek bekleyen bir birey
olarak tan›mlanan yafll› kavram›, yak›n zamanda sosyal
bilimcilerin, psikologlar›n, biyologlar›n, geriatristlerin ve
geriatrik psikiyatristlerin araflt›rmalar› ile de¤iflmeye
bafllam›flt›r. Fiziksel ve mental azalma ve yaln›zl›k ile
karaterize yafll›l›k kavram› olgunluk, yetenek, 
bulundu¤u ortama uyum ve kiflisel doyum gibi
kavramlarla yer de¤ifltirmeye bafllam›flt›r.

Yafll›l›kta depresyon gibi fonsiyonel psikiyatrik hastal›k-
lar ve bunama gibi biliflsel bozukluklar çok fazla araflt›r›l-
d›¤› halde cinsel fonksiyon bozukluklar› üzerinde çok az
durulmufltur. Son 15-20 y›l içinde yafll›l›kta cinsel
sorunlarla ilgili çal›flmalar artm›flt›r.

Yap›lan çal›flmalar›n özetleri afla¤›da belirtildi¤i gibidir.

• Cinsel birleflme say›s›nda yafla ba¤l› bir azalma vard›r
• Cinsel ilgi yafl›n artmas›yla azal›r. Ancak bu azalma

cinsel aktiviteye oranla daha az yo¤unluktad›r
• Tüm yafltaki erkeklerde, ayn› yafl grubunda bulunan

kad›nlara oranla cinsel ilgi ve cinsel aktivite düzeyi
daha yüksektir.

Cinselli¤in ortaya konulmas›, yafla ba¤l› olarak de¤iflti¤i
görülüyor. Cinsel ilgi yaflla anlaml› olarak azal›yor. Bu
azalma cinsel birleflme say›s›na oranla daha azd›r. Hiçbir
yafll› erkek cinsel aktiviteden tamamen yoksun oldu¤unu
bildirmiyor. 

Yafll› kiflilerin, toplumun daha genç üyelerine oranla daha
az cinsel bilgiye sahip olduklar› ve daha az cinsellikten
söz etme meyilinde olduklar› düflünülür.

Yafll›da cinsellik konusu ile ilgili olarak toplumda dört
farkl› tutum vard›r. Birinci tutum konuya s›r dolu
sessizlikle yaklafl›r. Bu yaklafl›ma göre bu tip konular›n
konuflulmamas› iyi olur. Bu tutumu olumlu yönden
al›rsak, bu yaklafl›m mahrumiyete sayg› demektir. Ancak
sorunlar ortaya ç›kt›¤›nda, çare aranmaz, saklanmaya
çal›fl›l›r. 

‹kinci tutum yafll›da cinselli¤in çirkin, uygunsuz, zerafet
ve incelikten yoksun oldu¤unu içeren düflüncedir. Bu
tutumun uzun bir kültürel geçmifli vard›r. Çapk›n yafll›
erkeklerin genç k›zlar› veya süslü, püslü yafll› kad›nlar›n
paralar› ile genç erkekleri bafltan ç›kard›¤›na ait medya
haberleri ço¤unlukla bu yaklafl›ma kaynak olufltururlar.

Üçüncü reaksiyon yafll›l›kta cinselli¤in pis, çirkin, i¤renç
oldu¤unu içeren ön yarg› ile mücadele etmektir. Bu
tutuma yafll›l›kta cinsellikle ilgili do¤ru bilgileri toplama
ve mitlerle mücadele edici yaklafl›mlar efllik edebilir.
Ancak böyle bir yaklafl›m toplum taraf›ndan takdir
edilmeyebilir ve gerçekte var olan sorunlar›n tan›nma-
mas›na neden olabilir. 

Yafll›l›kta normal cinsellik ve
cinsel sorunlar

Prof. Dr. Engin Eker
Cerrahpafla T›p Fakültesi
Psikiyatri ABD, Geropsikiyatri BD
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“Yafll›l›k da sevgi gibidir, saklanamaz.” Thomas Dekker



Psikolojik faktörler aras›nda efle karfl› duyulan k›zg›nl›k,
cinsel iste¤in az olmas› ve depresyon baflta gelmektedir.
Bizim çal›flmam›zda psikolojik nedenler aras›nda evlilik
sorunlar ve eflten kaynaklanan sorunlar, baflar›l› olamama
korkusu ve baflar›s›zl›k korkusu, depresyon baflta olmak
üzere psikiyatrik sorunlar gelmekteydi.

Bir hastal›k ve fiziksel yeti kayb› durumunda efllerin özel
hayatlar› çiftin daha önce cinsel iliflkilerini nas›l
alg›lad›klar›na ba¤l›d›r. fiayet efllerden biri olay› bencil
flekilde devam ettirmiflse, di¤eri de onu k›rmayarak görev
yaparcas›na olaya yaklaflm›flsa, bu zor, bu ters koflullar
alt›nda, cinselli¤in devam etmesinin kolay olamayaca¤›n›
düflünebiliriz. fiayet, yaflam›n daha önceki dönemlerinde,
efllerden biri cinsellikten çekilerek evlili¤in genel iliflkilerini
protesto ediyorsa yafll›l›kta, hastal›k durumunda,
cinsellikten çekilme cezaland›r›c› bir eylem olarak kabul
edilebilir. Aksine çiftler bafltan itibaren cinselli¤i,
aralar›ndaki ba¤›n önemli bir faktörü olarak görmüfllerse,
efllerden birinin hastal›¤›nda sa¤l›kl› efl, onun iyileflmesi
için gayret gösterecektir. Bu durumda yeti yitiminin
yaratt›¤› cinsel sorunlarla bafletmek kolay olur. 

Karfl›l›kl› iliflkinin bozuldu¤u bunamada cinsel yaflam
etkilenir. Ancak demansta cinsel iliflkiler her zaman kötü
de¤ildir. Birçok çift için fiziksel iliflki bunama durumunda
bir süre bir uyum içinde kalabilir. Bunama hastas› da
cinselli¤e ilgi duyar. Fakat efller aras›nda iliflkinin kalitesi
de¤iflir. Bunama hastas› çocuk gibi olur veya kabalafl›r.
Karfl›s›ndakini düflünmeksizin hep talep edebilir. Bak›c›-
partner, flayet geçmiflin u¤runa ac›ma ve sevgi kar›fl›m›
duygularla mücadele ediyorsa bu duruma cevap vermesi
zor olabilir. Evlilik iliflkilerinde ince yetenekleri kaybetmifl
bir partnere karfl›, cinsel ilgi duyulmayabilir. fiayet
hastal›ktan önce genel iliflkiler iyi de¤ilse, hastal›k
durumunda bakan kifli art›k yeterli tolerans›
gösteremeyebilir.

Bunama hastalar›n›n bak›c›lar› uygunsuz konuflma,
uygunsuz davran›fl ve teflhircilik durumlar› ile karfl› karfl›ya

kalabilirler. Ancak vakalar›n ço¤unda problem geçicidir.
Çok az›nda sorun aylar, hatta y›llarca sürebilir.

Yafll›lardaki cinsel sorunlar›n tedavisi
Yafll›lar, gençlerde görülen benzer cinsel sorunlar ve
fonksiyon bozukluklar› ile karfl› karfl›ya kal›rlar ve
gençlerdeki sorunlar›n tedavi olanaklar›na sahiptirler.
Ancak yafll›lardaki cinsel sorunlar› tedavi ederken baz›
noktalara dikkat edilmesi gerekir. Bunlar aras›nda cinsel
davran›fl üzerine etki eden yafllanma ile birlikte olan
biyolojik de¤ifliklikler, yafll› cinselli¤i ile ilgili tutum ve
inançlar ve bu yafl grubunun cinsel davran›fl› üzerine
yaflam olaylar›n›n etkisi vard›r. Yafll›lar›n da gençler gibi
cinsel terapi almaya haklar› vard›r. Yafll› erkeklerde genel
sa¤l›k, özellikle kalbin durumu göz önüne al›narak
sertleflmeye yard›m eden ilaçlar doktor kontrolünde
verilebilir.

Yafll› kad›nlar cinsel aktivite esnas›nda a¤r›dan vajinal
ak›nt›dan veya vajinal kanamadan söz ediyorsa ayr›nt›l›
bir de¤erlendirme yap›lmal›d›r. Kad›n›n cinsel fonksiyon
bozukluklar›nda hormonal de¤erlendirmenin yararlar›
tart›fl›labilir. Çünkü kad›n›n cinsel cevab›nda hormonal
korelasyonlar belirgin de¤ildir. Vajinada ›slakl›k eksik-
li¤inde vajinada ›slakl›k oluflturan kremler kullan›labilir.
Ancak atefl basmalar› yo¤un ve rahats›z edici ise ve
osteoporoz söz konusu ise ostrojen tedavisi endike
olabilir. 

Yafll›lara bakanlar›n ve sa¤l›k personelinin de yafll›n›n
cinselli¤i konusunda e¤itilmesi gerekir.

Efllere, cinsel birleflme yerine karfl›l›kl› masturbasyondan
da zevk alabilecekleri ö¤retilir. Gerçekten de özellikle
menopoz sonraki dönemdeki kad›nlar için dar anlamda
(sadece cinsel birleflme durumu) almamak gerekir. Bu
dönemdeki kad›nlar›n sevgiye, okflanmaya fiziksel
yak›nl›¤a gereksinimleri vard›r. Q

Dördüncü tutum cinselli¤e çok dar aç›dan bakmakt›r.
Cinselli¤i sadece cinsel organlar aç›s›ndan alg›lamak ve
cinsel yaklafl›m› sadece karfl› cinsle iliflki olarak görmek-
tir. Oysa yafll›da cinsellik gençlerde oldu¤u gibi sadece
cinsel iliflkiden ibaret de¤ildir. Cinsellik efllerdeki tüm
fiziksel yak›nl›klar› içerir. De¤iflen fiziksel görünümü rahat
bir flekilde kabulü kapsar. Ayr›ca takdir edici bir bak›fl›,
yeni bir partnerle karfl›lafl›ld›¤›nda cinsel uyar›lman›n
farkedilmesini, romantizmi ve heyecan› da içerir.

Yafll›lar›n aseksüel tan›nmalar›n›n uzun bir geçmifl vard›r.
Menopoza girmifl kad›n›n efli ile olan iliflkisi co¤u zaman
bac›-kardefl olarak tan›mlanm›flt›r. Menopoz dönemi
kad›n için düfl k›r›kl›¤›,kendine olan sayg›s›n›n azald›¤› bir
dönem olarak görülür.

Yafll›lar›n cinsellik konusundaki bilgilerine ve tutumuna
gelince yafll›lar›n kendilerini alg›lamalar› kötüdür,
gençlere oranla kendilerini daha az çekici bulurlar.
Cinsellikten zevk alma haklar›n›n daha az olmas›
gerekti¤ini düflünürler. Cinsellik konusunda yeterli
bilgileri yoktur. Cinselli¤i konuflmaktan, cinselli¤i
tart›flmaktan rahats›z olurlar. Bizim yafll›lar›m›z›n cinsellik
konusunda yeterli bilgileri olmad›klar›n› biliyoruz. Ancak
iyi bir iletiflim kuruldu¤unda konuyu konuflmaya haz›r
olduklar›n› gözlemekteyiz.

Yafll›da normal cinsel davran›fl
Cinsel aktiviteyi etkileyen faktörler aras›nda yafl, cinsiyet
(erkekler ayn› yafltaki kad›nlara oranla daha aktiftirler),
evlilik durumu (özellikle erkeklere oranla kad›nlar
üzerinde etkili), kiflinin fiziksel sa¤l›¤› (erkekler için çok
önemli) ve partnerin sa¤l›¤›n› (kad›nlar için daha önemli)
sayabiliriz. Bütün yafl gruplar›nda ilgi cinsel aktiviteye
oranla daha uzun süre devam eder. Cinsel ilgi ve aktivite
aras›ndaki uyumsuzluk erkeklere oranla kad›nlarda daha
fazlad›r.

Araflt›rmac›lar› erkeklerde cinsel aktivite azalma nedeni
olarak bir hastal›k bafllang›c›n› ve partner kayb›n›
göstermifllerdir. Erkeklerde cinsel ilgi, cinsel aktivite

azalsa bile devam etme meyilindedir. Kad›nlarda cinsel
aktivitede azalma nedeni efl kayb›, eflin hastal›¤› ve
kendilerinin hastalanmas›d›r. Öte yandan kad›nlar
ortalama olarak kocalar›ndan alt› y›l daha fazla yaflarlar.
Kad›nlar aras›nda erkeklere oranla tekrar evlenme oran›
daha düflüktür. Bu durum ayn› yaflta veya daha yafll› aktif
partner bulma flanslar›n› azalt›r. Öte yandan yafll› bir
kad›n›n biraz daha genç birisi ile evlenmesinde toplumun
bask›s› daha fazlad›r.

Erkek cinselli¤i üzerinde yafllanman›n etkisi
Yafll› erkekte tam bir ereksiyon oluflmas› için daha fazla
uyar› ve zaman gerekir. Ereksiyon s›ras›nda penisin
hacmindeki de¤ifliklik daha az belirgindir ve penisin
sertli¤i yaflam›n daha erken dönemlerine oranla daha
azd›r. Ejakulasyon olmas› için daha fazla uyar›lma
gerekebilir ve ejakulasyon daha az güçlüdür ve meni
miktar› azalm›flt›r. Ancak orgazm esnas›nda al›nan zevkin
fliddetinde belirgin bir azalma olmaz. Orgazm olmadan
zevk al›nabilen cinsel birleflmeler s›kt›r. Yafl›n artmas› ile
boflalma ihtiyac› azal›r. Ejakulasyonu takiben çözülme
dönemi daha çabuk olur. Yeniden sertleflme olmas› için
uzun zaman gerekir. Yafll› erkeklerdeki bu de¤iflikliklere
ra¤men cinsel aktivite bir çok erkekte gayet iyi bir flekilde
devam edebilir. 

Normal yafllanma ile ilgili bu de¤iflikliklere çiftlerin uyum
göstermeleri cinsel iliflkilerinin sürmesi aç›s›ndan önem-
lidir. De¤iflikliklerin yavafl olmas› çiftlerin duruma uyum
göstermelerini sa¤lar. Bu çiftlerin gözünde seks daha az
üstün körü yap›lan fley olur ve çiftler yapt›klar›n›n daha
az bask›s›n› hissederler. Cinsellik, iki kifli aras›nda daha
eflit olarak bölüflülür. Ön oynaflmalarda kad›nlar daha
aktif rol al›rlar. Erkekler aflk konusunda daha romantik
olmaktan hofllan›r olurlar. 

Sertleflme kayb›n›n t›bbi nedenleri aras›nda en baflta kalp
hastal›¤›, yüksek tansiyon, fleker hastal›¤› ve bu
hastal›klarda ve baflka nedenlerle al›nan ilaçlar gelir. 

YAfiLILIKTA NORMAL C‹NSELL‹K VE C‹NSEL SORUNLAR
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YAfiLILIKTA NORMAL C‹NSELL‹K VE C‹NSEL SORUNLAR

Perimenopoz ve postmenopoz dönemindeki
kad›nlarda cinsel sorunlar›n s›k görülme
nedenleri
• Kad›nlar kendilerini çekici bulmuyorlar
• Dokunulman›n yaratt›¤› zevk azalm›flt›r
• Vajinal kuruluk, senil vajinitis
• ‹drar yollar› ve mesane enfeksiyonu, idrar

kaç›rma korkusu
• Bu dönemde ortaya ç›kabilen hastal›klar 

(örn. diabet, hipertansiyon), kullan›lan ilaçlar
(örn. antidepresifler, antihipertansifler)

• Postmenopoz dönemde oluflan yaflam olaylar›
• Partnerin cinselli¤e karfl› olan ilgisi, tutkusu
• Partnerdeki ereksiyon sorunlar›, partner yoklu¤u
• Yafllanma ve cinsellikle ilgili mitler



9 Ocak 2008’de, çok bilinen-tan›nan bir dergi olmayan
“Journal of Neuroinflammation”da E. L. Tobinick ve 
H Gross imzal› “Rapid cognitive improvement in
Alzheimer’s disease following perispinal etanercept
administration” bafll›kl› bir yaz› yay›nland›. Yazarlar bu
yaz›da sadece bir vaka yay›nlayarak, bu 81 yafl›ndaki orta
evre Alzheimer hastas›nda belden injeksiyon yoluyla
beyin-omurilik s›v›s› içine zerk edilen etanercept’in
zihinsel ve davran›flsal ifllevlerde h›zl› ve uzun süreli iyilik
sa¤lad›¤›n› kaydettiler. Di¤er vakalar›n› yay›nlamamakla
birlikte, onlarda da ayn› sonucu elde ettiklerini ileri
sürdüler. Dr. Tobinick “cesaret verici sonuçlara karfl›n bu
yöntemin hastalar› tamamen düzeltip iyilefltirici bir
yöntem olmad›¤›n›” söylemifl, “akademik t›bbi
merkezlerle kontrollü çal›flmalar›n yap›laca¤›n›”
eklemifltir. “Donald W. Reynolds Institute on Aging at
the University of Arkansas for Medical Sciences”
araflt›rma direktörü Sue Griffin, “bafllang›çta ben de çok
flüpheci idim, fakat ifllem sonras› hasta ve yak›nlar› ile
yapt›¤›m görüflmede sonuçlar›n, gördü¤üm en etkili fley
oldu¤unu söyleyebilirim” demifltir. Dr Griffin y›ll›k tedavi
ücretinin 30.000 US dolar› tuttu¤unu belirtmifltir. 
Etanercept (Türkiye’de ilaç ad›: Enbrel), “tumor necrosis
factor- alfa” (TNF-alfa) üzerine etkili romatoid artritis gibi
enflamatuvar hastal›klarda kullan›lan bir ilaçt›r.
Alzheimer Hastal›¤›’n›n meydana gelmesindeki hipotetik
mekanizmalardan biri de beyindeki enflamasyondur ve
Entanercept’in Alzheimer’deki muhtemel etkisinin bu
yoldan olabilece¤i ileri sürülmüfltür.

Son zamanlarda ilac› üreten firma ilac›n prospektüsüne,
Etanercept (Enbrel)’in kullananlarda hastaneye yatmay›
gerektiren ve hatta ölüme neden olan sepsis, tüberküloz
gibi a¤›r enfeksiyonlara yol açabilece¤i uyar›s›n›
koymufltur.  

Bu yay›nla ilgili elefltirilerim:
• Yazarlar di¤er hastalar›nda da benzer sonuçlar

ald›klar›n› iddia etmelerine ra¤men sadece bir
vakalar›n› yay›nlanm›flt›r.

• Yaz›dan anlafl›ld›¤› üzere çal›flmada bilimsel yöntem
kullan›lmam›flt›r. Kontrol grubu yoktur. ‹laçtan
yararlanmayan hastalar ile ilac›n olas› veya mevcut yan
etkilerinden bahsedilmemifltir.

• De¤erlendirmeler aç›k olarak yap›lm›flt›r. Çal›flma,
bilimsel yöntemlerde kullan›lan hastan›n ve hekimin
ilac›n (etkili ilaç veya plasebo) ne oldu¤unu bilmedi¤i
çift kör, plasebo kontrollu bir çal›flma de¤ildir.

• Bilimsel çal›flmalarda yap›lan önce hayvanlarda daha
sonra insanlarda denenen tedavi yöntemi
kullan›lmam›flt›r.

Son söz: Etanercept’in Alzheimer Hastal›¤›’nda etkisi
olabilir. Fakat bu etki bilimsel araflt›rma yöntemleri ile
ispatlanmad›kça ve kullan›m› için Amerika’da FDA’dan,
benzer flekilde Türkiye’de Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan ruhsat
al›nmad›kça tedavide kullan›lamaz. Böyle bir sürecin
uzun zaman alaca¤› da aç›kt›r. 

Kaynaklar: 
Tobinick and Gross. “Rapid cognitive improvement in
Alzheimer’s disease following perispinal etanercept
administration” Journal of Neuroinflammation, 2008; 5:2.
C. Cassels. “Anti-TNF-alpha Therapy Produces Rapid
Improvement in Alzheimer’s Disease” Medscape Medical
News, 2008.
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Etanercept Alzheimer Hastal›¤›’n›
düzeltiyor mu?
Alzheimer Hastal›¤›’n›n meydana gelmesindeki

hipotetik mekanizmalardan biri de beyindeki

enflamasyondur ve Entanercept’in Alzheimer’deki

muhtemel etkisinin bu yoldan olabilece¤i 

ileri sürülmüfltür.

Araba kullanma
ve Alzheimer
Hastal›¤›

Alzheimer hastalar›n›n yol ve yön bulma, karar verme ve
reaksiyon zaman›nda bozulmalar olur. Bütün bunlar
hastalar›n araba kullanmalar›n› bozabilir. ABD’nde
yap›lan ve “Neurology” dergisinde yay›nlanan bir
çal›flmada, hastal›¤›n erken devresinde kiflilerin araba
kullanma hünerleri araflt›r›lm›flt›r. Araflt›rma süresince
bütün hastalar›n araba kullanma yeteneklerinde tedrici
bozulma saptanm›flt›r. Hafif derecede hasta olanlar çok
hafif derecede hastal›¤› olanlara göre daha h›zl› y›k›m
göstermifl ve trafikte tehlikeli araba kullanman›n ortaya
ç›kmas› süresi çok hafif Alzheimer’lilerde 1.7 y›l, hafif
Alzheimer’lilerde 11 ay olarak saptanm›flt›r. Ayr›ca daha
yafll›larda ve e¤itimsizlerde bu y›k›m daha süratli
geliflmifltir. Çal›flma Alzheimer’li hastalar›n hastal›¤›n bir
döneminde araba kullanmay› durdurmalar› gerekti¤ini
ortaya koymufltur.

Trafikte tehlikeli araba kullanmaya iflaret eden bulgular
flöyle saptanm›flt›r:

• Bildik semtlerde yer bulamama, yeni yollarda zorlanma
• Trafik iflaretlerini farketmeme
• Fren yerine gaz pedal›na basma
• Uygun süratle araba sürememe
• Uygun olmayan an ve yerde durma (örne¤in yeflil ›fl›kta)
• Trafikte yanl›fl veya yavafl karar verme
• Sola dönüfllerde zorlanma
• Çevresindeki arabalar›n daha fazla korna çalmas›
• Arabay› daha fazla çizmek, çarpmak

• Trafikte çabuk sinirlenme
• S›k flerit de¤ifltirme
• fierit de¤ifltirme ve dönüfllerde arkaya bakmama
• Arabay› uzun sürede park etme.

Hasta yak›nlar› bu durumlar› farkettiklerinde hastalar›n›n
araba kullanmas›na izin vermemelidir. 

Hastal›¤›n erken dönemlerinde bile hastalar›n sadece
gündüz, bildik yerlerde ve k›sa mesafelerde araba
kullan›lmas›na izin verilmeli, otoyolda sürüfl
engellenmelidir.

Hasta araba kullanmamay› red ederse ne yap›lmal›d›r?

Baz› hastalar ailelerinin uyar›lar›na ra¤men trafi¤e
ç›kmay› devam ettirmek isteyebilir. Bu durumda
doktorunun “araba kullanmay› b›rak›n›z!” uyar›s› etkili
olabilir. E¤er bu da etkili olmazsa hasta yak›n› baz›
önlemler alabilir: Araban›n anahtar›n› saklamak, arabay›
çal›flamaz duruma getirmek veya arabay› bulamayaca¤›
bir yere park etmek gibi.

Orta veya orta-a¤›r derecedeki Alzheimer hastalar›n›n
araba kullanmalar›na mutlak surette engel olunmal›d›r.

Kaynak: 
Deniz Erten-Lyons. “When should patients with
Alzheimer disease stop driving?” Neurology;70:45-47.
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Baz› hastalar ailelerinin uyar›lar›na

ra¤men trafi¤e ç›kmay› devam ettirmek

isteyebilir. Bu durumda doktorunun

“araba kullanmay› b›rak›n›z!” uyar›s›

etkili olabilir.
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Ben annemle birlikte yafl›yorum. Babam vefat etti ve dört sene önce
doktora gittik. Daha öncelerinde “unutkanl›klar›n var, doktora gidelim”
dedi¤imde kesinlikle kabul etmiyordu. Annem dört senedir sürekli ilaç
kullan›yor. Hastal›¤›ndan evvel çok sakin, sessiz, elinde sürekli ifli olan
bir kad›nd›. Art›k son bir senedir hiç bir fleyle ilgilenmiyor. Evde
kedilerimiz var. Onlar› çok seviyor ve yaln›z onlar›n yemekleriyle
ilgileniyor. 

Fiziki olarak art›k kendine bakm›yor. Kirlenen k›yafetlerini de¤ifltirmiyor.
15 gün ayn› k›yafetle olmas› onu hiç rahats›z etmiyor. Eskiden
banyosunu yapard›. fiimdi ise, ben hat›rlatmak zorunda kal›yorum. Çok
fazla tak›nt›lar› var. Özellikle para konusunda çok üzülüyorum. Emekli
maafl›n› bankadan ben gidip al›yorum. Ama hesaplaflma konusunda
büyük kavgalar ç›k›yor. Durumu iyi olmayan bir arkadafl›ma para
verdi¤ime inand›rm›fl kendisini. 

Ben, seneler evvel kendi s›k›nt›lar›m nedeniyle terapiye gitmifltim. Terapi
s›ras›nda kullanm›fl oldu¤um ilac› flimdi tekrar kullanmaya bafllad›m.
Benim yapabildi¤im iyi bir fley var. Mesela, annemle tart›flt›¤›m›zda, her
ne kadar tart›flmamam gerekti¤ini bilsem de, bazen yap›yorum. Hemen
d›flar›ya ç›k›yorum, biraz yürüyorum, bir yerde oturup çay içiyorum.
Aradan biraz zaman geçtikten sonra eve dönüyorum.

Annem eskiden sürekli arkadafllar›na giderdi. fiimdi sadece kedilerine
süt almak için d›flar›ya ç›k›yor ve tekrar geri dönebiliyor. Uzakta oturan
arkadafllar›na ise, kaybolmas›ndan korktu¤um için onu yaln›z
göndermedi¤imi söylüyor. Ben, annemin hastal›¤›n›n bafllang›ç
evresinde oldu¤unu zannediyorum. 

Alzheimer Derne¤i’nin tabelas›n› yürüyüfl yaparken görüyordum.
Fakat, hastal›¤› kabullenmedi¤im için bir türlü buraya gelmek
istemiyordum. Bir kez geldim ve o bir kez gelmek beni yaklafl›k
iki hafta ayakta tuttu. Ufak tefek fleyler ö¤rendim. Ama
ö¤rendiklerim çok iflime yarad›. Art›k hiçbir toplant›y›
kaç›rmamaya çal›fl›yorum. Q

Babam›n ufak tefek unutkanl›klar› vard›, fakat kendisi
bunu hiç kabullenmedi. Unutkanl›¤›n›n yaflam›n gere¤i,
do¤al bir fley oldu¤unu söylerdi. fiu anda 84 yafl›nda. ‹ki
sene önce prostat ameliyat› geçirdi ve dört saat
ameliyatta narkoz almak zorunda kald›. Benim de, unut-
kanl›klar›ndan biraz s›k›nt›m oldu¤u için hastanedeyken
kendisine beyin emar› çektirttim ve nörolojik tetkik de
yap›lmas›n› istedim. Hastanedeki beyin emar›nda baz›
fleyler ç›kt› ama tam olarak tespit edilemedi. Hastanenin
nöroloji bölümü taraf›ndan, bir nöropsikoloji
laboratuar›nda tetkiklerin yap›lmas› gerekti¤i söylendi.

Biz bu aflamalara geçmeden hastanedeyken beyine bir
p›ht› att› ve yar›m saat kadar hafif bir felç oldu. P›ht›
kalkt› ama bir ar›za b›rakt›. Babam› doktora
götürdü¤ümüzde “bellek korunuyor, daha bafllang›ç
aflamas›nda” dendi ama 24 saat birlikte yaflay›nca
durumunun öyle olmad›¤›n› gördük. 

fiu anda konuflmas›, yürümesi normal. Hafif denge
bozukluklar› var. Babam mimar, floförü ile birlikte ifle
gidiyor. Sordu¤umuz bir soruya mümkün olan en k›sa
flekilde cevap veriyor, az konufluyor. Bizden bir fley
istedi¤inde ise, konuflmadan iflaretlerle halletmeyi tercih
ediyor. Eskiden hiç susmadan konuflan biriydi. fiimdi ise
konuflmuyor ve hiçbir fleyle ilgilenmiyor. Kendi ad›na
gelen zarf› bile açm›yor. Eskiden özellikle kendi 
ilgilendi¤i konularda hiç b›kmadan size saatlerce
konferans verirdi. 

Benim babam ayn› zamanda bir profesör. Farkl› bir baba
figüründen bambaflka bir baba figürüne geçtik biz.
Bambaflka bir kiflilik oldu babam. Dikkat da¤›n›kl›¤› çok
fazla, ilgilendi¤i hiçbir hobisi kalmad›. Foto¤raf, eski
eserler, mimari ve politikayla inan›lmaz ilgilenirdi. fiimdi
ise, televizyonu açt›r›yor, karfl›s›na oturuyor ve bak›yor. 

Biz izledi¤ini zannediyoruz. Fakat, bize “bu ne zaman 
olmufl?” diye soruyor. Bak›yor, ama büyük bir ihtimalle
alg›lam›yor.

Annem, babamla birebir ilgileniyor. Ben ise, her türlü 
deste¤i veriyorum. Annem, babam›n hastal›¤›n› henüz 

kabullenmifl de¤il ve iki ayd›r strese ba¤l› olarak
vücudunda döküntüler bafllad›. Babam›n ilac›yla,
doktoruyla birebir ben ilgilendi¤im için anormal bir
flekilde bana düflkün oldu. Kendisi saat takibi yapabiliyor.
“Gelece¤im” dedi¤im saati befl dakika geçirdi¤im zaman
telefonlar›m hiç susmuyor. Ta ki, ben yan›na gidene
kadar ar›yor. E¤er bana ulaflamazsa, defalarca annemi
“nerede kald›, nerede kald›?” diyerek bunalt›yor.

Bizim, ilaç ismini hat›rlatmam›zla saatinde ilac›n›
alabiliyor. Yön bulmada ise problem yafl›yor, bir kez
d›flar›ya kendi bafl›na ç›kt›, düfltü ve omuzunu çatlatt›.
Kesinlikle art›k d›flar›ya ç›kartm›yoruz. Babam toplumdaki
nezaket kurallar›na uymay› tamamen b›rakt›. Mesela, “ya
sen ne kadar fliflmanlad›n, ne kadar çirkinlefltin” diyor,
bir bayana bunu söyleyebiliyor.

Alzheimer Derne¤i’nin haz›rlad›¤› toplant›lara kat›larak
hastam›za daha bilinçli yaklafl›yoruz. Q
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Tülin Giray’›n babas› baflar›l› bir mimar ve profesör.

Hastal›k bafllad›ktan sonra babas›n›n bambaflka bir

baba figürüne dönüfltü¤ünü, hobilerinin

kalmad›¤›n› ve sadece televizyon seyretti¤ini

belirten Giray, Alzheimer Derne¤i’nin yard›mlar›

sayesinde hastal›kla mücadele ettiklerini belirtiyor.

Babas›n› kaybettikten sonra annesi Alzheimer

hastas› olan Ayflegül Han›m, uzun bir süre

boyunca hastal›¤› kabullenememifl. Dernekte

yap›lan toplant›larda ö¤rendiklerini hayata

geçiren Ayflegül Han›m, bu bilgilerin kendisini

ayakta tuttu¤unu söylüyor.

hasta yak›n› : Tülin Giray

söylefli

hasta yak›n› : Ayflegül Dalg›ç

söylefli



18 –24 Mart Yafll›lar Haftas› nedeniyle Alzheimer
Derne¤i ve Vakf› taraf›ndan düzenlenen ilk etkinlik
tiyatro gösterimiydi. Sadri Al›fl›k Tiyatro Salonu’nda 
15 Mart Cumartesi günü düzenlenen etkinli¤e Alzheimer
Derne¤i’nden, Vak›f’tan, Darülaceze’den ve Musevi
Cemaati’nden yafll›lar kat›ld›. Yönetmenli¤ini Engin
Gürmen’in yapt›¤› ve Kandemir Konduk’un yazd›¤›
“Çapraz Aflk” oyunu seyirciler taraf›ndan ilgiyle izlendi. 

Tiyatro salonunda görüfltü¤ümüz Alzheimer Vakf›
Yönetim Kurulu Üyesi Jale ‹brahimzade sorular›m›z›
yan›tlad›.

Bugün burada düzenlenen etkinli¤in nedeni nedir?
Bize anlatabilir misiniz?
Bu hafta Yafll›lar Haftas›. Bu tür yerlere gelemeyen,
tiyatroyu unutan yafll›lar›m›z› buraya otobüslerle getirdik.
Belle¤inde bir fleyler olup da, bunlar›n hat›rlat›lmas›n›
amaçlayan bir tiyatro olay›. Buray› kapatt›k. De¤iflik
yerlerden, gerek bizim Alzheimer Derne¤i’nden, gerek
Darülaceze’den, gerek Musevi Cemaati’nden yafll› fakat
zihinleri nispeten yerinde olan yafll›lar› davet ettik. Güzel
bir komedi seyredecekler. Yafll›lar›m›z› mutlu etmek için
ümit ediyorum amac›m›za ulaflaca¤›z.

Önümüzdeki dönemde neler yapmay›
planl›yorsunuz?
fiu anda bize verilen bir arazi var. Ama o arazi tar›ma
müsait oldu¤u için infla edemiyoruz. Bekliyoruz. Bundan
bir hafta önce bir baflka aile de bize yeni bir arazi
teklifinde bulundu. Bu araziyi al›r almaz hemen inflaata
bafllay›p, Gündüz Bak›mevi projemizi gerçeklefltirmek
istiyoruz. Aileler nas›l çocuklar›n› yuvaya b›rak›yorlarsa,
çal›flan aileler de hasta anne babalar›n› ve akrabalar›n›
sabah b›rakacaklar, akflam eve dönerken alabilecekler.
Bu çok önemli bir fley. Bir de Kofluyolu’nda olan küçük
evimizi buraya tafl›yabilirsek, bununla Türkiye’de henüz
yap›lmam›fl olan bir fleyin temel tafllar›n› atm›fl olaca¤›z.
Ümit, her fley ümit, arzu, çal›flma, para ve özveri.

Alzheimer Dergisi’ni nas›l buluyorsunuz?
Ben diyorum ki; büyük al›flverifl merkezlerine standlar
kursak. Dergimizi, broflürlerimizi oralara koysak. ‹nsanlar
oralardan alsalar. Çünkü insanlar bu hastal›¤› söylemeye
utan›yor. Çok k›ymet verdikleri annelerinin, babalar›n›n
birden bire onlar›n ismini bile hat›rlamamas› basit gibi
geliyor. ‹nsan›n bafl›na gelince gururu k›r›l›yor. ‹nsanlar›
bazen yaz›l› bazen sözlü çal›flmalarla bu hastal›k
hakk›nda ayd›nlatmak için bilinçlendirebiliriz.

Sizin eklemek istedi¤iniz bir fley var m›?
Unutmay›n ki eskiden on kifli beraber yaflard›. Büyük
han›m yanl›fll›k yapt›¤› zaman aileden biri görürdü.
Ayakkab›lar›n› buzdolab›na koydu. Bluzunu mutfa¤a
koydu. Bunlar›n zaman›nda görülmesi bir ç›k›fl yoluydu.
Bugün hepimiz yaln›z yafl›yoruz. Yapt›¤›m›z hatalar›
kimse görmüyor. ‹yilikleri kimse görmüyor, zarar yok.
Ama hatalar görülmedi¤i zaman, oca¤› aç›k b›rak›yor
yang›n ç›k›yor. Çocuklar annelerini görmeye geldi¤i
zaman o yar›m saat içinde annenin akl› yerinde oldu¤u
için fark edemiyorlar. Öyle bir fley ki bu med-cezir gibi.
Çok ince noktalar› var bu hastal›¤›n. ‹çinde oldu¤unuz
zaman o fark› görebiliyorsunuz. 

Evlerde on tane kap› yan yana, hangi kap›dan banyoya
girecek unutuyor. Kap›n›n üzerine oray› hat›rlatacak bir
resim koyarsan›z, ona kolayl›k sa¤lam›fl olursunuz. 
Nas›l ki çocu¤a detayc› oluyorsan›z, bu da yafll›n›n
çocuklaflm›fl hali. Üstelik antipatik bir flekilde. Çünkü
yafll›l›k antipatiktir. 

Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ancak birlik olursak,
bilinçlenirsek bu hastal›kla bafl edebiliriz. Alzheimer
Hastal›¤› ilk fark edildi¤inde ilac›n› al›rsak iyilefltiremeyiz
ama hastal›¤› durdurabiliriz. Kifli 85-90 yafl›nda
Alzheimer olmufl. Zaten vücudun di¤er organlar›
bozuluyor. Ama 65 yafl›nda olunca bugün genç say›lan
bu yaflta, hastal›¤› durdurabilmek ve bu hastal›kla birlikte
sa¤l›kl› yafllanabilmek çok önemli. Q
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18–24 Mart 
Yafll›lar Haftas› etkinlikleri

tiyatro

panel

Yafll›lar Haftas›’nda gerçeklefltirilen bir di¤er etkinlik
Alzheimer Derne¤i ve Vakf› taraf›ndan düzenlenen
paneldi. Bu panelde Alzheimer Hastal›¤›’n›n niteli¤i,
bak›m› ve çözümleri hakk›nda bilgi verildi. 

20 Mart 2008 Perflembe günü Cevahir Al›flverifl Merkezi
Tiyatro Salonu’nda gerçekleflen panelde, Prof. Dr. Murat
Emre, “Alzheimer Hastal›¤› ve Bunama”, Prof. Dr. Rukiye
P›nar, “Alzheimer’li Yafll› Hastalar›n Evde Bak›m›”, fiiflli
Belediyesi Baflkan Yard›mc›s› Kahraman Ero¤lu,
“Alzheimer Hastalar›n›n Kurumsal Bak›m›” konular›nda,
sanatç› Mahsun K›rm›z›gül de yönetmenli¤ini yapm›fl
oldu¤u “Beyaz Melek” filmi hakk›nda kat›l›mc›lar›
bilgilendirdi. 

Prof. Dr. Murat Emre “Alzheimer Hastal›¤› ve Bunama”
ana bafll›¤› ile sundu¤u konuflmas›nda Alzheimer
Hastal›¤›’n›n niteliklerini anlatt›. Kendilerinin t›p dilinde
demans, halk aras›nda da bunama olarak adland›r›lan bu
hastal›¤›, zihinsel ifllevlerin yavafl yavafl ya da baz›
durumlarda h›zla bozulmas› ve insan›n bu ifllevlerini
yapamaz hale gelmesi olarak tan›mlad›.

Emre konuflmas›nda “Bafl a¤r›s› genel bir tan›md›r.
Migren ise, bafl a¤r›s›n›n en s›k sebebi olan hastal›k
durumudur. Demans, bunama zihinsel ifllevlerin
bozulmas›, kiflinin iflini gücünü yapamayacak hale
gelmesinin ad›d›r. Bunun alt›nda çok de¤iflik hastal›klar
yatabilir. En s›k rastlanan bunama tipi Alzheimerd›r. Bu
hastal›kta beynin baz› bölgeleri, özel bölgeleri
etkilenmeye bafll›yor. Bafllang›çta en çok etkilenen bölge
haf›za ile ilgili bölgeler. Bu yüzden de Alzheimer
Hastal›¤›’nda en çok ortaya ç›kan tablo unutkanl›kt›r.
Sanki hiç olmam›fl gibi unuturlar. Mesala, bir soru sorar.
Üç dakika sonra ayn› soruyu tekrar sorar ve soruyu hiç
sormam›fl, cevab›n› almam›fl gibi davran›r. Hiç
kaydedememe fleklinde unutkanl›k Alzheimer
Hastal›¤›’n›n imzas›d›r” dedi.

Hastal›¤›n bafllang›çtaki s›k belirtilerden bir tanesinin eflya
kay›plar› oldu¤unu belirten Emre, hastan›n para saklay›p
bulamad›¤›n›, çal›nd›¤›n› düflündü¤ünü ayr›ca eflyalar›n›
s›k s›k baflka yerlere koydu¤unu ekledi.

Emre, “Zaman› flafl›rma yine bafllang›çta ortaya ç›kabilir.
Bazen iyi bildi¤i bir yerde alacakaranl›ksa oryante
olamayabilir. Dil alan›nda, konuflma, iletiflim alan›nda
gördü¤ümüz öncül belirtiler ise, kelime bulamama,
özellikle s›k kullan›lmayan kelimeleri bulamamad›r.
Bunlar zihinsel ifllevlerdeki bozulma dedi¤imiz alanda
olan bir grup belirtilerdir” dedi.

Hastan›n ikinci grup belirtisinin aileleri daha çok
yordu¤unu söyleyen Emre, biz bunlara topluca 

davran›flsal belirtiler diyoruz dedi. Bunlar›n hezeyan yani
yanl›fl yorumlamalar oldu¤unu belirten Emre, “mesela,
paray› bulamay›p çal›nd›¤›n› düflünmek ya da ilaç verildi¤i
zaman ‘siz beni zehirlemeye çal›fl›yorsunuz, benden
kurtulmak istiyorsunuz’gibi ifadelerin hezeyan, yanl›fl
anlama, yanl›fl yorumlamalar oldu¤unu belirtti. 

Emre, “Alg›sal belirtiler olabilir. Biz bunlara halüsinasyon,
hayal görme deriz. ‘Burada çocuklar oturuyordu. Nereye
gittiler? Kap› m› çal›nd›? Biri mi geldi?’ gibi hiç olmayan
bir sinyali alg›larlar. Bunun yan›nda aileleri çok rahats›z
eden ajitasyon, yerinde duramama veya çabuk al›nma
gibi belirtileri vard›r ve bir fley söyledi¤iniz zaman
birdenbire parlarlar” dedi.

Agresyon yani sald›rganl›¤›n özellikle z›tlaflmayla ortaya
ç›kt›¤›n› belirten Emre, Alzheimer hastalar›nda
agresyonun herhangi bir flekilde tetiklenmedikçe ortaya
ç›kmad›¤›n› belirtti.

Üçüncü grup olarak günlük yaflam aktivitelerinde olan
bozulmay› söylediklerini belirten Emre, “önce kompleks
ifllevler bozulmaya bafllar. Mesela para kavram›yla bafla
ç›kamayabilirler. Ard›ndan öz bak›mda; giysi seçmede
sorunlar, yazl›k k›fll›k ay›r›m›nda sorunlar, banyo s›kl›¤›n›n
giderek azalmas›, kendini banyoda nas›l y›kayaca¤›n›
bilememe ve giderek tam bak›ma muhtaç bir hasta
haline gelmesidir. Bunlar Alzheimer Hastal›¤›’n›n üçüncü
grup belirtisi ve genel seyridir” dedi.

Hastas›n›n beynine hücresel bir kay›p oldu¤unu belirten
Emre, özellikle beynin baz› bölgelerinde beyinin hücre
kaybetmeye bafllad›¤›n›, bu hücreler aras›nda ba¤lant›lar
oldu¤unu ve bu ba¤lant›lar›n kopmaya bafllad›¤›n›
söyledi. Beyinde iki tane anormal proteinin birikmeye
bafllad›¤›n› belirten Emre, “proteinler hücrelerin yap›
tafllar›ndan, bir çok ifllevde kullan›l›yorlar. Bunlardan iki
tanesi normalde hücre olan proteinler anormal bir form
al›p, bir tanesi hücrenin d›fl›nda, bir tanesi hücrenin
içinde çökmeye bafll›yorlar. Ama bu süreci ne bafllat›yor?
Bu süreci bafllatan tetikçi nedir veya nelerdir henüz
anlam›fl de¤iliz” dedi.

18–24 MART YAfiLILAR HAFTASI ETK‹NL‹KLER‹

Yafll›lar Haftas› nedeniyle düzenlenen etkinliklerin

ilkinde görüfllerini ald›¤›m›z Alzheimer Vakf›

Yönetim Kurulu Üyesi Jale ‹brahimzade, d›flar›ya

ç›kmakta zorlanan yafll›lar› mutlu etmek için

tiyatroya getirdiklerini, birlik olundu¤unda

Alzheimer Hastal›¤› ile bafledilebildi¤ini söyledi.
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satranç turnuvas›

Alzheimer Derne¤i ve Vakf›’n›n Yafll›lar Haftas›’nda
düzenledi¤i bir baflka etkinlik ise, fiiflli Belediyesi’nin
baflkanl›k binas› brifing salonunda gerçeklefltirdi¤i 
21–23 Mart 2008 Alzheimer 1. Veteranlar Satranç
Turnuvas› oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu’ndan gelen görevliler
eflli¤inde yap›lan satranç turnuvas›nda zorlu maçlar
gerçeklefltirildi.

Satranç Turnuvas›n›n ödül töreninde birinci olan Hikmet
Ba¤c›’ya ödülünü Prof. Dr. Engin Eker, ikinci olan Halis
Alt›n’›n ödülünü fiiflli Belediye Bflk. Yrd. Kahraman
Ero¤lu, üçüncü olan ‹brahim Kaya Ünver’in ödülünü de
geçen sene Alzheimer hastal›¤› nedeni ile vefat eden
satranç dostu Talat Ulusoy’un çocuklar› ve torunlar› Jale
ve Hale Bahad›r verdiler. 

Turnuva sonras›nda gerçeklefltirilen ödül töreninin aç›l›fl
konuflmas›n› Alzheimer Derne¤i ve Vakf› Sorumlu
Müdürü Fügen Kural yapt›. Üç günlük turnuvada her
fleyin yolunda gitti¤ini belirten Kural, Talat Ulusoy’un
çocuklar›n›n ve torunlar›n›n ödül törenine kat›lmas›n›n
duygusal anlar yaflatt›¤›n› söyledi. Turnuvay› geleneksel
hale getirmeyi düflündüklerini belirten Kural, gelecek sene
kat›l›m›n çok daha yo¤un olaca¤›na inand›¤›n› söyledi. 

Ard›ndan söz alan Alzheimer Vakf› Baflkan› Prof. Dr.
Engin Eker Alzheimer Hastal›¤›’ndan korunmak için neler
yap›lmas› gerekti¤i konusunda kat›l›mc›lar› bilgilendirdi.
Eker, “Alzheimer Hastal›¤› baflta bellek olmak üzere
dikkat, konsantrasyon, ö¤renme, çevreyi alg›lama bütün
bu yüksek beyin fonksiyonlar› bozulabiliyor. Bu duruma
gelmeden, her fleyden önce sa¤l›kl› bir insan beyni nas›l
korunur diye soruldu¤unda benim sizlere verece¤im
cevap fludur. Birincisi, fizik aktiviteler çok önemli.
Haftada üç gün, yar›m saat–40 dakika yürüme, yüzme
olabilir. ‹kincisi, beslenme önemli. Akdeniz diyeti beyni ve
kalbi koruyor. Üçüncüsü ise, sosyal iletiflimi ve insan
iliflkilerini art›rmak, yaln›zl›¤› tercih etmemektir. Önemli
aktivitelerden bir tanesi mental aktivite, yani beynin
çal›flt›r›lmas›d›r. Satranç da beyni çok iyi çal›flt›ran bir
spor. Beyin aktivitelerine hasta olmadan önce çok erken
bafllanmal›. Beyin sa¤l›¤› için beyin aktiviteleri çok
önemli” dedi. 

Yar›flmada dereceye giren satranç severlerin turnuva
hakk›ndaki görüfllerini ald›k.

Hikmet Ba¤c›: “Satranç bir beyin sporu. Alzheimer da
beyin ile ilgili bir rahats›zl›k. T›bbi olarak satranc›n ona
katk› sa¤layaca¤›na inan›yorum. Alzheimer Derne¤i
burada güzel bir ortam haz›rlam›fl. Yar›flma yeri, hakem,
ortam güzeldi. Kat›l›m daha fazla olabilirdi. Rakipleri pek

fazla tan›m›yordum. Ço¤u 60 yafl›n üzerinde yafll›lar.
Ama ‹lhan Bey gibi yar›flmac›lar 80 yafl›nda olmalar›na
ra¤men halen performanslar›ndan bir fley
kaybetmemifller. Di¤er yafll›lar da kaliteli maçlar
ç›kard›lar. ” Halis Alt›n: “Mantalite olarak çok güzeldi.
Bu sene ben de ilk defa kat›l›yorum. 58 yafl›nday›m.
Satranc›n insan›n zihnini dinç tutan bir spor oldu¤una
inan›yorum. Benim babam da 85 yafl›na kadar satranç
oynad› ve zihni hep çal›fl›yordu. Ben de 15 yafl›mdan beri
oynuyorum. Satranç benim en büyük hobimdir”, ‹brahim
Kaya Ünver: “Bu turnuvada Veteranlar s›n›f›nda ilk defa
oynuyorum. ‹leri yafllarda zihinsel faaliyetlerin kullan›m›
aç›s›ndan satranc›n bir araç olarak seçilmesinden
mutluyuz. Organizasyon çok güzeldi. Kat›l›m ileriki
senelerde umar›m daha fazla olur. Rakipler ‹stanbul’un
eski ve köklü oyuncular›ndand›. Kuvvetli denilebilecek bir
turnuvayd›. Oyuncular›n ilerleyen yafllar›na ra¤men bu
oyunu sürdürebilmeleri önemliydi, oldukça baflar›l›lar”
dedi. Q
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Tedavide ne kadar baflar›l› oldu¤unun merak edildi¤ini
söyleyen Emre, “hastalar›n yaklafl›k yüzde 20-25’i
tedaviye baflland›ktan sonra bir iyileflme gösterirler. Bu
alt› ay, bir y›l, baz› flansl› hastalarda bir kaç y›l sürer.
Hastalar›n yaklafl›k yüzde 50’sinde hastay› stabilize etmek
mümkündür. Yani, gidiflat› biraz yavafllatmak, ayn›
konumda biraz daha uzun tutmak mümkün. Hastalar›n
yaklafl›k dörtte birinde de alg›layabildi¤imiz bir tedavi
göremeyiz. Tabii ki cevaplamas› güç olacak sorulardan
biri de fludur. Acaba ilac› almasa hastal›k daha h›zl› m›
ilerleyecek? Bu soruyu hiçbir zaman tek bir hastada
cevaplamam›z mümkün de¤ildir. Davran›flsal sorunlar›n
tedavisinde kullan›lan ilaçlarla hastay› mümkün oldu¤u
kadar rahatlatmaya çal›fl›yoruz. Alzheimer Derne¤i’nin
amac› ise, hasta yak›nlar›na yard›mc› olmak ve sorunlar›n›
paylaflabilmektir” diyerek konuflmas›n› bitirdi. 

Evde Bak›m ve E¤itim Derne¤i’nin baflkanl›¤›n› yürüten
Prof. Dr. Rukiye P›nar da, Türkiye’de yafll›lar›n bak›m›nda
neler yap›ld›¤› ve neler yap›lmas› gerekti¤i hakk›nda
kat›l›mc›lar› bilgilendirdi. 

P›nar yapt›¤› konuflmada Türkiye’de yafll› bir nüfusun
oldu¤unu belirterek “Alzheimer, diyabet, hipertansiyon
ve çeflitli kalp rahats›zl›klar›n› yafllanmaya efllik eden
hastal›klar olarak görüyoruz” dedi. 

Bu hastalara Türkiye’de kad›nlar ifllerinden ayr›lmak
zorunda kalarak evde bak›yorlar diyen P›nar, “evde bu
bak›m nas›l oluyor? Kimse bunu irdelemiyor” dedi.
Yap›lan çal›flmalarda hasta yak›nlar›n›n yüzde 50’sinin
depresyona girdi¤ini söyleyen P›nar, hasta yak›nlar›n›n
yaflam kalitelerinin düfltü¤ü, daha çabuk hastaland›klar›
ve daha erken öldüklerini belirtti. 

Türkiye’de hekim ve hemflire aç›¤› oldu¤unu, devletin
evde bak›m yasas›n› ç›kard›¤›n› ama evde bu yafll›lara
nas›l bak›laca¤›n›n cevab› olmad›¤›n› söyledi. P›nar
“bak›m eleman› yetifltirerek bunu desteklememiz laz›m.
Devletin huzurevlerinde yafll›lara nas›l bakt›¤›n›
inceledi¤imizde, her 15 yafll›ya bir bak›c›, özel huzur
evlerinde de her befl yafll›ya bir bak›c› istihdam ediliyor.
Hemflire diye bakt›¤›m›zda, kurumda bir hemflire olmas›
yeterli deniliyor. Bak›c›lar›n, ilkokul mezunu ve temizlik
flirketleri arac›l›¤›yla yani ihale ile bu ifllere giren insanlar
oldu¤unu görüyoruz” dedi. 

Huzurevlerinin yatak kapasitesinin s›n›rl› oldu¤unu
söyleyen P›nar, “huzurevine girebilmeniz için önce
sa¤l›¤›n›z›n yerinde olmas› gerekli. Özel huzurevlerine
girebilmeniz için de yüklü bir servetinizin olmas› laz›m.
Yafll› Alzheimer hastalar› giderek evde bak›lamayacak
duruma geliyor. Bunlar için de kurumlar›n olmas› gerekli.
Bir de krefller gibi yafll›m›z› sabah b›rak›p, akflam gelip
alabilece¤imiz gündüz bak›mevleri olmal›. Biz dernek
olarak bakanl›kla süren uzun çal›flmalardan sonra, Ulusal
Yafll›l›k Merkezi’nin kurulma karar›n› ald›k. Evde bak›m
eleman› nas›l yetifltirece¤imiz konusunda da fiiflli

Belediyesi ile ifl birli¤i yaparak lise mezunlar›na alt› ayl›k
sertifika program›n› bafllatt›k” dedi.

Devletin ve yerel yönetimlerin, yafll›lar ve sorunlar› ile ilgili
yaklafl›mlar›n› anlatan Kahraman Ero¤lu, fiiflli Belediyesi
olarak neler yapt›klar›n› izleyiciler ile paylaflt›. Ero¤lu,
“sosyal hizmet uzman› olarak çal›fl›rken ve bugün de
devlet olarak çok büyük eksi¤imizin oldu¤unu gördüm.
Huzurevlerinde genellikle 60 yafl›ndan yukar›, kendi iflini
kendisi görebilen yafll›lar bulunuyor. Yerel yönetimler
kald›r›m, yol, kavflak yapmaktan insanlar›n sosyal
durumuna, e¤itimsel durumlar›na e¤ilme f›rsat›n› elde
edemediler. Eskiden her ilde yafll›lara bakmak üzere
kurumlar vard›. Yerel yönetimlerin yafll›lara, özellikle
Azheimerl› hastalara kurumsal anlamda mutlaka hizmet
vermesi gerekiyor. Yafll› gündüz evleri ve yafll›
kulüplerinin aç›lmas› için çok fazla paralara gerek yok. ‹ki
katl›, üç dört odal› ve bahçeli bir bina bu ifl için yeterli.
fiiflli Belediyesi ile beraber Alzheimer Derne¤i Türkiye’nin
ilk Yafll› Gündüz Evi’ni alt› aya kadar hizmete sunacakt›r”
dedi.

“Beyaz Melek” filmi ile yafll›lar›n sorunlar›n› gündeme
getiren Sanatç› Mahsun K›rm›z›gül de konuflmas›nda,
“Beyaz Melek filmini çekerken motivasyonumu en fazla,
filmde birlikte emek verdi¤imiz oyunculardan ald›m.
Oyuncular Türk Sinemas›’n›n ve Türk Tiyatrosu’nun en
usta oyuncular›yd›. Onlar›n ifllerine olan ba¤l›l›klar›, sette
çal›flan gençlere olan sevgileri ve ifllerine duyduklar›
sayg›lar› bütün çal›flanlar› ve hepimizi inan›lmaz motive
etti. Beyaz Melek, bafllang›çta sadece bir filmdi. Ama
insanlar bu filmi o kadar be¤endi ki film biz fark›nda
olmadan sosyal sorumluluk projesi haline geldi. Ve
devletimiz bir Beyaz Melek Yasas› ç›kard›. Fakat yafll›lar›n
evlerinde bak›lmas› ile ilgili verilen maddi katk›n›n d›fl›nda
bu yafll›lara bakabilecek insanlar› yetifltirebilmek bence
çok önemli” dedi.

Panelin sonunda dinleyiciler merak ettikleri sorular›
sorup, bilgilenmeye çal›flt›lar. Q
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1921 do¤umlu ‹lhan Arif Sezer ve Hikmet Ba¤c›
aras›nda yap›lan final karfl›laflmas›na yer veriyoruz.
Sezer, ‹lhan - Bagci, Hikmet [B56]
Alzheimer-Veteranlar (5.1), 23.03.2008

1. e4 c5 2. Af3 d6 3. h3 Af6 4. Ac3 Ac6 5. d4 cxd4 
6. Axd4 e6 7. Fe3 Fe7 8. a3 0-0 9. Fd3 Ae5 10. 0-0 a6
11. f4 Axd3 12. cxd3 Fd7 13. Vd2 Kc8 14. e5 Ad5
15. Axd5 exd5 16. Af3 Ke8 17. d4 Ff5 18. g4 Fe4 
19. Kf2 Kc2 20. Ve1 Vc7 21. Ag5 Kc8 22. Axe4 Fh4 
23. exd6 Vd8 24. Ad2 Vxd6 25. Af3 Fxf2+ 26. Fxf2 Vxf4
27. Ve3 Vd6 28. Ke1 h6 29. Ah4 g6 30. Vxh6 Kxf2 
31. fixf2 Vh2+ 32. fif1 Vh1+ 33. fie2 Ke8+ terk 0-1
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tekrar soracakt›r. Bu soru, defalarca tekrarlanacakt›r. Bir
noktada sinirlenir ve kendinize hakim olamazsan›z, ne
hastaya faydal› olabilirsiniz ne de kendinize faydal›
olabilirsiniz. Bu nedenle size soruyu sordu¤u anda
cevab›n›z› verin ve bir kaç kez tekrar edin. Bir iki dakika
geçtikten sonra cevab› onun söylemesini sa¤lay›n.
Akl›nda tutmas›na yararl› olacak bilgiler verin. Mesela,
“hani sen hamsiyi çok seviyorsun ya, bu akflam hamsi
yapaca¤›z” diyerek onun hayat›yla bu tecrübeyi
iliflkilendirmeniz gerekiyor. 

Hasta yak›nlar›n›n çok sab›rl› olmalar› gerekiyor.
Alzheimer hastas›na yeni bir fley ö¤retmek çok zor bir
ifltir. Enerjinizi bofla harcamaman›z ve kendinizi de
y›pratmaman›z laz›m. Her fleyi ö¤retemezsiniz. Seçin. Ne
önemliyse, onun üzerinde çaba gösterin. Bir demans
hastas›na bakmak çocuk yetifltirmeye benziyor. Tek fark›,
çocu¤u terse do¤ru yetifltiriyorsunuz. Nas›l ki, bir çocuk
sürekli yeni beceriler kazan›rsa, siz becerilerini sürekli
kaybedecek bir çocuk yetifltiriyorsunuz.

Hastal›k nas›l evreler halinde ilerliyorsa, hastan›n iletiflim
becerisi de evreler halinde bozulacakt›r. Hastalar, en
baflta kelime bulma güçlü¤ü yaflarlar. Uzun süre durur,
neydi o der, “fley” kelimesini çok kullanmaya bafllar. Eve
misafir geldiyse, ve onun pek aflina olmad›¤› konular
konufluluyorsa, mutlaka sadece dinleyip konunun d›fl›nda
kalacakt›r. Bunlar, hep erken evre iletiflim sorunlar›d›r.

Bir sonraki aflamada bir fleyi zihninde canland›rabilme
yetene¤i kaybolacakt›r. Bu nedenle bir fley söyledi¤inizde
ikinci aflamada do¤rudan söylemeniz, ima etmemeniz
laz›m. ‹kinci aflamada art›k yeni ö¤rendi¤i fleyleri de¤il,
çok aflina oldu¤u fleyleri unutabilir ve kiflileri birbirine
kar›flt›rabilir. Üçüncü aflamaya geldi¤imizde bu sefer
sözlü ya da yaz›l› bir fleyi anlamas› oldukça güçleflmifl
olacakt›r. Bir sonraki aflamada anlama tamamen yok
olmufltur. Hasta, ya kenara çekilip hiç konuflmaz ya da
sürekli konuyla ilgisi olmayan manas›z fleyler tekrarla-
maya bafllar. Bu gelinebilecek en son noktad›r. 

‹letiflimde düfltü¤ümüz bir di¤er hata ise, hastan›n
kapasitesinden uzun ve dikkatini da¤›tacak
kelimeler kullanmakt›r. Bir cümlede iki yüklem varsa,
birden fazla konu anlat›yorsan›z, her fley kar›fl›r. Çok
basit kelimeler seçmeniz ve çok yavafl kullanman›z laz›m.
Bir fley söyledi¤iniz zaman size cevap vermesi için ona
yeterince zaman tan›mal›s›n›z. Çünkü, hastan›n anlamas›
zaman ald›¤› gibi cevap bulmas› ve kendini ifade etmesi
de zaman alacakt›r. E¤er siz, beklemez ve bir sonraki
konuya geçerseniz, bu da onun huysuzlu¤unu
art›racakt›r. 

Orta ve ileri evreye geçerken hasta yak›nlar›n›n en büyük
sorunu hastadaki davran›flsal sorunlard›r. Hastan›n çok
sinirlenmesi, ba¤›r›p ça¤›rmas›, öfke f›rt›nalar› içine
girmesi gibi durumlarda flöyle düflünmek laz›m. O
davran›fl› gösteren hastan›z de¤il, onun hastal›¤›. Bu

yüzden kiflili¤i ile ilgili bir fley olmas›n› beklemeyin.
Davran›flsal sorunlarla bafl edebilmek için ilaç tedavisine
yönleniliyor. Bu en son çare olarak düflünülmesi gereken
bir fley. Çünkü, bu ilaçlar›n en önemli yan etkisi, uyku
hali yapmalar›. Hastan›n dalg›n ve uyku halinin olmas›
düflme riskini çok art›r›yor. Bu da üzerinizdeki bak›m
yükünü kat ve kat art›r›yor olacak ve hastan›n gün içinde
uykulu olma hali gece uykular›n› da bozacakt›r. 
Çok basit sonuçlar bazen basit ve dramatik iyileflmelere
yol açabiliyor. Mesela, çok ileri evrede art›k
bak›mevlerinde kalan ve bak›c› hemflirelerin müdahale
etti¤i Alzheimer hastalar›n›n sabah temizlenme rutinleri
var. Bu hastalar, tuvalete giriyorlar, dufllar›n› yap›yorlar,
ayna karfl›s›nda difllerini f›rçal›yorlar. Bir tanesinde her
gün standart bir flekilde sabah bak›m› yap›l›yor.
‹kincisinde fonda hafif bir müzik çal›yor. Üçüncüsünde
ise, bak›c› hastaya flark› söylüyor ve hastan›n da onunla
birlikte flark› söylemesini sa¤l›yor. Standartla, müzik
esnas›nda yap›lan bak›m karfl›laflt›r›ld›¤›nda hastan›n
bak›fllar›n›n çok iyileflti¤i, titremelerinin ve sinirlenme-
lerinin azald›¤› görülüyor. En önemli ve en büyük fark,
bak›m yapan kifli, flark› söyleme¤e bafllad›¤›nda ortaya
ç›k›yor. Çünkü, bu bir iletiflim yöntemi haline gelmifl ve
hasta ile bak›c› aras›nda bir ba¤ kurulmufl oluyor.
Görülüyor ki, hasta aynada kendisini tan›yor. Kendi
fark›ndal›¤› art›yor. 

Özellikle erken evrelerde sizin hastaya yaklafl›m›n›z çok
önemli. Ne olursa olsun, karfl›n›zda yetiflkin bir insan var
ve yetiflkin bir insanla iletiflim kurdu¤unuzu
unutmaman›z gerekiyor. Hangi yetene¤ini kaybetmifl
olsa da kendisi bir fleyleri kontrol etmek isteyecektir. Bu
yüzden, bunu yapmamal›s›n, flunu yapmal›s›n diye
bafllayan cümleler hastan›n rahats›zl›¤›n› ve sinirini
art›racakt›r. Dolay›s›yla, davran›flsal sorunlar
fazlalaflacakt›r. Hastan›z sinirli ve ba¤›r›p ça¤›r›rken sizin
öncelikle sab›rl› olman›z laz›m. Çünkü hastan›n
sakinleflmesi zaman alacakt›r. Bunu yapmas›n›n nedeni,
hastal›¤›, kendi kiflili¤i ya da size karfl› hissetti¤i bir fley
de¤il. Böyle bir durumda sakin bir müzik açman›z, göz
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Alzheimer Derne¤i çay saati

Alzheimer Derne¤i ve Vakf›’n›n geçen y›l Nisan ay›nda
düzenlemeye bafllad›¤› Alzheimer çay saati toplant›lar›,
hasta yak›nlar› taraf›ndan büyük ilgi görüyor ve onlara
dayan›flma ortam› sunuyor. 27 fiubat Çarflamba günü
düzenlenen etkinli¤e nöropsikolog Bengü Baran kat›ld›.
Hasta yak›nlar›n›n yaflam›fl oldu¤u sorunlar› tek tek
dinleyen Baran, kendilerini ve hastalar›n› nas›l rahat-
latacaklar› konusunda hasta yak›nlar›na bilgiler verdi.

Toplant›da, Alzheimer Hastal›¤›’n›n orta ve ileri
evrelerinde hasta yak›nlar›n› nelerin bekledi¤i ve hastan›n
zihinsel ifllevlerini esas alarak hasta ile nas›l iletiflim
kurulabilece¤i hakk›nda konufluldu. Alzheimer hastas›
yak›nlar›n› ilgilendiren pek çok sorun ele al›nd› ve
nöropsikolog Bengü Baran’›n çözüm yollar› konusunda
flu bilgileri verdi: 

En önemli kural, hasta ile k›sa ve basit konuflman›z, onu
iyi dinlemenizdir. Her zaman kurdu¤unuz cümleleri
aç›klayan baflka cümleler kurman›z gerekiyor. Mesela,
“bugün sana banyo yapt›rsak iyi olur, anlaflt›k m›? Bak,
bugün banyo yap›yoruz”. Her zaman ifade etmek
istediklerinizden ödün vermeniz gerekiyor. Anlatt›¤›n›z
her fleyin hepsini anlamas›n› beklememelisiniz. 

‹letiflimin en önemli noktalar›ndan biri de soru sormakt›r.
Nas›l? Neden? Nerede? Niçin? Sorular›ndan vazgeçmeniz
gerekiyor. Biraz evet-hay›r sorular›na geçmeniz gerekiyor.
Çünkü bir evet-hay›r sorusunda karfl›n›zdaki kiflinin
ihtiyaç duydu¤u bütün bilgiler vard›r. Bu tür sorularla
bafla ç›kabilmek çok daha kolay olacakt›r. Hasta yak›n-
lar›n›n bir hatas› da “hat›rl›yor musun?”diye bafllayan
sorular sormas›d›r. Alzheimer hastas›n›n en büyük ve en
temel sorunu, yak›n geçmiflini hat›rlayabilmek ve
kaydedebilmektir. Bu yüzden “hat›rl›yor musun?” diye
bafllayan sorular onu huzursuz edecektir. Çünkü
muhtemelen cevab›n› bilmeyecektir.

Bizler iletiflimde bir sorunun cevab›n› ö¤renmek için soru
sorar›z. E¤er sordu¤unuz sorunun cevab›n› biliyorsan›z,
sordu¤unuz zaman bir mant›¤› olmaz. Çünkü soru
mant›¤›na oturmuyor oluyor. Sorunuzun cevaps›z
kalmas› hastan›zla olan iletifliminizi o anda bitirir. Hasta
huzursuz olur. Kendisinin baflar›s›z oldu¤unu ve bir
fleyleri yapamad›¤›n› daha çok hissetmeye bafllar.

Bu olaya, biraz da hasta yak›n› aç›s›ndan bakmak laz›m.
Neden, “hat›rl›yor musun?” sorular› sorulur. Birincisi;
hastan›z›n haf›zas› ne durumda, neleri hat›rl›yor, neleri

hat›rlam›yor, onlar› ö¤renmek istiyor olabilirsiniz. Ama
bence bu sorgulama ve derecelendirme görevini her
zaman biz doktorlara b›rakman›z daha mant›kl›. ‹kincisi;
hastan›z›n haf›zas›n› canl› tutmak istiyor olabilirsiniz. Yeni
olmufl bir olay› unutmas›n› istemiyor olabilirsiniz. Bu
yüzden “hat›rl›yor musun?” diye soruyorsunuzdur. Bunu
da sorarak yapmay›n. Daha çok ipuçlar› verin, foto¤raflar
gösterin, resimler çizerek bunu bir hikaye haline getirin.
E¤er, önemli bir konu varsa ve unutmas›n› mutlaka
istemiyorsan›z, bu bilgiyi kaydetti¤inden emin olman›z
gerekiyor. Bunun için de bir çok kez tekrarlaman›z laz›m.
Hasta ile unutmas›n› istemedi¤iniz konuyu tart›flman›z ve
onun hayat› için anlaml› bir hale getirmeniz gerekli.

Alzheimer hastas›, en baflta yeni bir haf›za oluflturma
becerisini kaybeder. Ö¤renilecek materyal
kaydedilmeden önce k›sa süreli haf›za dedi¤imiz
merkezde toplanmas› gerekiyor. Mesela, ben, size bir
telefon numaras› söyledim. Sizin bu numaray› önce bir
kaç kez zihninizde tekrar etmeniz ve k›sa süreli
haf›zan›zda döndürmeniz laz›m. Yeterince tekrar ettikten
sonra bu telefon numaras› sizin k›sa süreli belle¤inizden
uzun süreli belle¤inize geçecek ve sabitlenecektir.
Aradan iki saat geçse bile, bu telefon numaras›n› uzun
süreli belle¤inizden ç›kar›p, art›k bana söyleyebilirsiniz.
Fakat bir Alzheimer hastas›nda, ö¤renmek, hat›rlamak,
geri getirmek, kaydetmek gibi bütün süreçler bozulmufl
oldu¤undan, telefon numaras›n› ö¤renmesi çok zordur.
Mesela, size “akflam ne yemek var?” diye sordu. Siz,
cevap verdiniz. O da cevab› anlad› ama bu, cevap k›sa
süreli haf›zas›ndan uzun süreli haf›zas›na geçmedi¤i için
on dakika sonra size “akflam yemekte ne var?” diye
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Hastam›zla ilgili tüm evraklar› biriktirmeliyiz
Toplant›ya kat›lan Prof. Dr. fievki Sözen de, Alzheimer
hastalar›n›n hukuki sorunlar›nda adli t›p boyutu ile ilgili
bilgi verdi. Sözen “Annelerimiz, babalar›m›z ya da
efllerimiz Alzheimer hastas› oldu¤unda üzülebilir ve o
süreçte çok y›pranabiliriz. Ama kendi yaflam düzenimizi
de maddi ve manevi olarak korumak zorunday›z.
Sorumlu oldu¤umuz baflka kifliler de var. Kendimizi de
koruma alt›na almam›z gerekiyor. Benim böyle bir
dramatik vakam vard›. Kendisi yafll› bir hasta. Uzun
süredir Alzheimer tan›s› alm›fl, çocu¤una yüzü hiçbir
flekilde gösterilmiyor, k›z kardefli taraf›ndan bir yere
kapat›lm›fl ve orada bak›l›yor. Fakat o süreç içinde k›z
kardefli taraf›ndan hileli sat›fllar yap›lm›fl. Ve bütün mal
varl›¤› bitmifl. Bu zaman içerisinde hastal›k iyice ilerlemifl,
son dönemine gelmifl ve bak›m› iyice zorlaflm›fl. Teyze
“ben bunu istemiyorum, bakmak zorunda de¤ilim”diyor.
O an fark ediliyor ki hastan›n üzerinde hiçbir fley yok.
Bütün o büyük servet tamamen bitmifl. K›z› ise, annesinin
tedavi olup, olmad›¤›n› bile bilemiyor. Bize Adli T›p
olarak baflvurduklar›nda geçmifle dönük hiçbir evrak
ellerinde yoktu. Hastal›¤›n bafllad›¤› tarih ortada yok. ‹lk
sat›fllar 1998 y›l›nda bafllam›fl. On y›l önce yap›lm›fl sat›fl
hakk›nda yorum yapmaya hakk›n›z yok. Belki demans›n
bafl›ndayd›. Sa¤l›kl›yken ilk sat›fl yap›ld›. Ama flu an
ortada sefil olmufl bir hasta ve sefil olmufl bir k›z var.
Dram büyük. Bunun için, duygusal üzüntümüzün
yan›nda biraz da mant›kl› davranmam›z gerekiyor.
Hastalar›m›zla ilgili bütün evraklar› biriktirmek, ya da
bunlar› dosya halinde tutmam›zda fayda var” dedi.

Karfl›l›kl› soru-cevap fleklinde ilerleyen toplant›da, flu
sorulara yer verildi:

Daha önceden vekalet verilen kifli evra¤›
kullan›yorsa ve vasinin bundan haberi yoksa
buradaki problem nas›l çözülür? 
O vekaletnamenin verildi¤i tarih üzerinden seneler
geçmifltir. Kifli art›k vesayet alt›na al›nm›flt›r. O tarihten
itibaren yap›lan ifllemlerin hiç biri geçerli de¤ildir. Ama
sa¤l›kl› iken o tarihte vekaletname ile yap›lan ifllemler
tabi ki geçerlidir. Vekil tayin ederken süre koyabiliyor-
sunuz. E¤er süre konmam›fl ise, ya kendiniz azlediyor-
sunuz ya o istifa ediyor.

Vasilik al›nmad›. Azheimerli hasta aile yak›n›m, mal
varl›¤› yok, bir tek maafl› var. Ben onun banka
kart›yla her ay gidip bankadan maafl›n› çekebilir
miyim? Böyle bir ifllemin sak›ncalar› nelerdir?
E¤er bankan›n bilgisi varsa, sa¤l›k raporu istiyor. Bilgisi
yoksa sadece yaflad›¤›na dair belge istiyor. Ama
hastal›¤›na iliflkin doktor raporunun bankan›n eline
kendili¤inden gelmesi mümkün de¤il. Size ödenmemesi
için ya birisi ihbar edecek, ya siz bizzat bildireceksiniz.
Bankadan maafl›n› hekim raporuyla veya vasilik karar›yla
alacaks›n›z.

Elimizde vasilik evra¤›m›z var. Hastam›z terminal
döneme girmek üzere. Bizim kanunlar›m›zda
doktor ilac› vermek için illaki hastay› görmek
istiyor. Ben de hastam›n o eziyeti çekmesini
istemiyorum. Bu durumda ne yap›labilir? 
Do¤rusu nedir?
Hastan›n Sa¤l›k Kurul Raporu varsa ve hekime bu raporla
gidildiyse, karnesine ilac› yazmak zorundad›r. Bu
hastan›n hakk›d›r. Hasta haklar› konusunda bizim,
Türkiye olarak uluslararas› sözleflmelere att›¤›m›z imzalar
vard›r. Bu sözleflmelerde çok net belirtilmifltir.

Kendisinin gelemeyece¤i durumda bir hastan›z var ise
tedavisinin yatt›¤› yerde aksamadan yap›lmas› için her
türlü koflulun hekim taraf›ndan sa¤lanmas› gerekir.
Gerekti¤inde hekim hastan›n bafl›na gitmek zorundad›r.
Sizin bunu talep edebilme hakk›n›z var. 

Uygulamada var m›?
fiu anda yeni yasalar hasta haklar› konusunda ciddi
yapt›r›mlar getirdi. Yani, hastalar haklar›n› çok daha iyi
koruyabiliyor. Hekimler de bu tip kurallara ayk›r›
durumlarda yarg›lan›p ceza alabiliyor. O nedenle böyle
bir durumla karfl›laflt›¤›n›zda önce baflhekimli¤e gidin.
Baflhekimlikte çözülemiyorsa, bir flikayet dilekçesi ile
hastane içi baflhekimli¤e flikayet dilekçesi vereceksiniz.

fiikayet dilekçesi flöyle olmal›. Baflhekimli¤e yaz›lm›fl bir
dilekçe. Karfl›laflt›¤›n›z muameleyi belirtip, sonradan
olay›n soruflturulmas›n› isteyeceksiniz. Ayn› flekilde bir
hukukçunuz varsa, bir adli t›bbi dan›flmanl›k alabilirsiniz.
Örne¤in, bizim üniversite hastanemizde poliklini¤imiz her
zaman bu tip durumlarda dan›flmanl›k hizmeti
verebilmektedir.

Adli T›p’tan dan›flmanl›k hizmeti alarak ve haklar›n›z
konusunda olay› bize bildirerek, iddian›z do¤rultusunda
olay araflt›r›l›yor. Hastanenin de bu konuda yapm›fl
oldu¤u soruflturma ve sizin iddian›z dikkate al›n›yor. Bu
flekilde bir süre ma¤duriyet yafl›yorsunuz, ama sonuç
elde edebiliyorsunuz.  
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30 Nisan 2008 tarihinde Alzheimer Derne¤i taraf›ndan
düzenlenen çay saati toplant›s›na, Devlet eski Bakan›
Avukat Önay Alpago ve Adli T›p Anabilim Dal› Baflkan›
Prof. Dr. fievki Sözen kat›ld›. Hasta yak›nlar› ile biraraya
gelen konuflmac›lar, Alzheimer Hastal›¤›’n›n hukuksal
boyutunu soru-cevap fleklinde iflledi.

Hasta yak›nlar›n›n karfl›laflt›¤› hukuki sorunlara
çözümlerin konufluldu¤u toplant›da, Avukat Önay
Alpago, Alzheimer Hastal›¤›’nda vasi olan kiflilerin,
yak›nlar› hastalanmadan önce ister bir avukata, isterse
baflkas›na vermifl olduklar› bir vekaleti mutlaka takip
etmeleri gerekti¤ini söyledi. Hastalanmadan önce vesayet
alt›na al›nan kiflinin bir avukata vekalet vermifl
olabilece¤ini ya da bir baflka arkadafl›na tapuda, icrada,

bankada para ifllerinde kendi ad›na her türlü ifllemi
yapmas› için yetkiler vermifl olabilece¤ini belirtti. 

Bununla ilgili bir çok örnek yafland›¤›n› belirten Alpago,
“Vekaletnamesi olan kifliler, kifli vesayet alt›na al›nd›ktan
sonra yapt›klar› iflleri iptal ettirebilir. Ama bu bir y›¤›n
masraf, yorgunluk ve eziyettir. Bu yüzden vasi olunurken
biliniyorsa, verilen her türlü vekalet ya vasi taraf›ndan
iptal edilmeli, ya kiflinin vasilik karar› daha al›nmam›fl,
al›nmas›na yak›n akl›n› kullanabilme, henüz temyiz
kudretini tam kaybetmeme noktas›ndaysa azlettirilmeli-
dir. Azlettirilmiyorsa, vasi azletmelidir. Çünkü ‘bu art›k
vasi oldu, o daha önce yap›lm›flt›, onun iptali gerekir’
diye aç›lan davalar›n çok uzun, zahmetli ve masrafl›
oldu¤unu biliyoruz” dedi.

Alzheimer Hastal›¤›’n›n 
hukuksal boyutu

temas›nda ve onun yak›n›nda olup ona dokunman›z çok
önemli. Çok k›sa cümlelerle teskin etmeniz, sözünü
kesmemeniz gerekiyor. O ba¤›r›rken sizin de ona
ba¤›rman›z çok büyük bir sorun. Siz sinirlenseniz bile,
sinirli bir tonla onu sakinlefltirmeye çal›fl›rsan›z, bu ifle
yaramaz ve hastan›n akl›n› kar›flt›rm›fl olursunuz. Sizin
vücut diliniz, mimikleriniz, ses tonunuz, her zaman
söylediklerinizden daha iyi anlafl›l›r. Mimiklerinizi
anlamas›, sözlerinizi anlamas›ndan çok daha kolayd›r.

Her Alzheimer hastas›n›n hastal›k seyri ayn› de¤ildir. Bir
tanesi ilk evrede uzun y›llar kalabilir, en son noktalara hiç
ulaflmayacak flekilde ifllevselli¤ini kaybetmeden devam
edebilir. Di¤eri çok h›zl› ilerleyebilir. Çok h›zl› ilerleyip bir
anda yavafllayabilir. O yüzden siz hasta yak›nlar›, yar›n
bunlar benim bafl›ma gelecek deyip korkmaya
bafllamay›n. Hasta yak›n› için hastal›k ilk ve ikinci
evrelerde çok daha üzücü ve zor. Ama son evrelerde art›k
her fley bir rutine ba¤lan›yor. Hastan›n bilinci tamamen
kayboldu¤u için hasta yak›nlar› daha az üzülüyor.

E¤er hasta, erken evrede ise, kendisi ile ilgili al›nacak
kararlarda hastan›n da fikri al›nmal›. Hasta, ileride huzur
evine gitmek istemiyorum, bana senin bakman› istiyorum
diyebilir. En önemli sorunlardan biri ise, hastalar›n eve
gelen yard›mc›y› istememeleri. Bunun için de, gelen kifli
için uzaktan bir akraban›z oldu¤u, sizi ziyarete geldi¤i
söylenebilir. Bir ço¤unun da, gelen kiflinin ihtiyac› var,
para kazanmas› laz›m, ona yard›mc› olmal›y›z denildi¤inde
bak›c›y› daha rahat kabullendikleri gözleniyor. 

Hastalar sakin yerlere götürülmeli. Kalabal›k yerler onlar›
s›kar. Büyük al›flverifl merkezlerinde veya kalabal›k bir
trafikte kendilerini kötü hissederler. Deniz kenarlar›,
çocuklar›n daha az oldu¤u saatlerde çocuk bahçeleri
onlar› rahatlatacakt›r. 

Di¤er önemli bir konu ise, ailemde Alzheimer var, ben de
olur muyum? Kendinizi iyi ve normal hissediyorken
özellikle 45 yafl›n üzerindeyseniz, bizim yapt›¤›m›z
nöropsikolojik testlerden mutlaka geçin. Bunun flöyle bir
nedeni var. Sizin bir temelinizi oluflturmufl olal›m ve
aradan bir kaç y›l geçip o testi tekrar yapt›¤›m›zda
haf›zan›z›n ne durumda oldu¤unu görebiliriz.

Bir Alzheimer hastas› bize geldi¤i zaman bir bozulma var
ama hasta olmadan önce nas›ld›? Ne artm›fl? Ne
azalm›fl? Onu görmek laz›m. Bu hastal›k nöroloji ve
psikiyatriyi ilgilendiren bir hastal›kt›r. Bir nörolo¤un
psikiyatri bilmesine, bir psikiyatristin de nöroloji bilmesini
gerektiren bir hastal›kt›r. Bu yüzden genellikle üniversite
hastanelerini tercih etmeniz hem sizin aç›n›zdan hem de
hastan›z›n tedavisi aç›s›ndan daha yararl› olacakt›r.”

Toplant›ya ilk defa kat›lan hasta yak›nlar› bir çok konuda
bilgilendiklerini, sürekli çay saati toplant›lar›na kat›lan
hasta yak›nlar› ise, bu toplant›lar›n kendilerinde çok
büyük bir rahatlama imkan› sa¤lad›¤›n› ifade ederek
toplant›dan ayr›ld›lar. Toplant›ya kat›lmak isteyenler 
0 212 224 41 89 no’lu telefondan Alzheimer Derne¤i ve
Vakf›’na ulafl›p bilgi alabilirler. Q
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fiark›c› kimli¤inizden sonra ilk kez bir sinemac›
olarak sanatseverlerin karfl›s›na ç›kt›n›z. Daha önce
hiç huzurevine gitmifl miydiniz? Baz› sahnelerde
fliddet var. Huzur ve bak›mevlerinde iflkence yayg›n
m› sizce?
Ben y›llar önce bir dizi filmi çekimi için huzurevine
gitmifltim ve ilk defa hayat›mda huzurevinin ne oldu¤unu
orada ö¤renmifltim. Filmde biz “her huzurevinde fliddet
vard›r” diye bir mesaj vermedik. Huzurevindeki sahne-
lerde gaddar bir bak›c› örne¤i varken, karfl›s›nda idealist,
sevgi dolu bir huzurevi müdürü de vard›. Tabii ki “fliddet
huzurevlerinde yayg›nd›r” diyemem. Ama münferit
olaylar› da hepimiz bas›ndan duyuyor ve görüyoruz.

Bu filmi çekmenize neden olan yaflam›fl oldu¤unuz
bir olay var m›?
Yukar›da dedi¤im gibi ilk defa huzurevi gerçe¤iyle
tan›flt›¤›m zaman çok yad›rgam›flt›m ve oradaki görevliye
filmde geçen sahnedeki gibi sormufltum. “Huzurevi

Mahzun K›rm›z›gül: 

“insanlar filmden sonra anne 

ve babalar›na kofltular. 

Bunu çok istemifltim ve bu

yeniden buluflma da ‘Beyaz

Melek’ sayesinde oldu 

diyebiliriz.”

“Onlar› yaln›z b›rakmayal›m”
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Mahsun K›rmz›gül’ün yaz›p

yönetti¤i “Beyaz Melek”

filmi 41. Uluslararas›

Houston Film Festivali’nde

iki ayr› dalda ödül alarak

tarihe geçti. 

Ödülü “ülkemdeki tüm

güzel insanlar için al›yorum”

diyen K›rm›z›gül’e film ile

ilgili sorular›m›z› yönelttik.
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Alzheimerli bir hasta yak›n› kay›nvalidesine tek bafl›na
bakt›¤›n›, hastan›n dokuz çocu¤u olmas›na ra¤men hiç
birinden maddi ve manevi destek alamad›¤›n› ve bunun
için ne yapmas› gerekti¤ini ö¤renmek istedi... Annenin
çal›flan çocuklar›ndan nafaka isteme hakk› vard›r.
Mutlaka öncelikle vasi tayini olsun. Vasi olan kifli onun
ad›na, onun haklar›n› kullanmaya bafllayacak. Nedir bu
haklar? Vasi, gelir sahibi olan çocuklar›na nafaka davas›
açarak vesayet alt›ndaki kifli için nafaka talep edebilir. ‹lk
önce heyet raporu alarak, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne
dilekçe vereceksiniz. Mahkemeden vasilik karar› ald›ktan
sonra, gelir sahibi olan di¤er kardefllere anne ad›na
nafaka davas› açabilirsiniz. Annenin haklar› ne ise,
hepsini vasi kullanabilir. Nafaka ile alaca¤›n›z gelir sizi
manevi olarak rahatlatmayacakt›r. Ama bu maddi
destekle hastan›za evde bakmas› için bir yard›mc›
bulabilir, böylece sizin üzerinizdeki yük biraz hafifler ve
ruhsal aç›dan rahatlam›fl olursunuz.

Doktor raporu almadan noterden vekaletname
al›rsak ne olur?
Noterler 65 yafl›n üzerinde herhangi bir ifllem yapmak
için mutlaka doktor raporu istiyorlar. Doktor raporu
al›nd›ktan en fazla bir gün sonra noterden vekaletname
alabilirsiniz. Olay dava konusu olacaksa, raporun
geçerlili¤i tart›fl›l›r. Sa¤l›k Oca¤›’ndan pratisyen bir doktor
taraf›ndan al›nm›fl sa¤l›k raporunu mahkemeler kabul
etmiyorlar. Dava konusu oldu¤unda nörolojik ve
psikiyatrik testlerini kan›tlamak zorunlulu¤u ortaya
ç›k›yor.

Birden fazla kifli vasi tayin edilebilir mi?  
Bizim medeni kanunlar›m›zda, gereken durumlarda bu
görevi birlikte yapmak için birden fazla vasi atanabilir.
Ancak birlikte atanan vasilerin birbirini kabulü ve r›zas›
olmas› gerekiyor. Bu çok uygulanan bir yöntem de¤il.
Genellikle çok büyük servetlerde ya da hastan›n fiziksel
ve ruhsal kontrolünün zorlaflt›¤› durumlarda ayr› ayr›
görevlendirilme yap›labiliyor. Böyle bir hakk›n›z kanunen
var. ‹fllem yapmaya gelince, Alzheimer hastas› oldu¤unu
gösteren bir rapor var ise, mahkemeden izin isteyerek
ad›na kay›tl› bir gayrimenkulün sat›lmas›n› ve onun
geliriyle de bak›m›na art› imkan sa¤lama yolunu talep
edebilirsiniz.

Darp görmüfl bir hastay› nas›l ve nereye giderek
savunabiliriz?
Öncelikle bir kifli fiziksel olarak bir istismara u¤ruyorsa,
darp görüyorsa, mutlaka ondaki fiziksel bulgular›n tespiti
gerekiyor. Bu fiziksel bulgular› gördü¤ünüz andan
itibaren derhal bir hekim kontrolüne yönelmeniz ve
bulgular›n tespitine gitmeniz gerekiyor. Bizim için ideali
Adli T›p uzman›n›n görmesi ve de¤erlendirmesidir.
Çünkü o darb› yapan kifli “düfltü, tutamad›m, ya da çok
agresifti, kolunu, baca¤›n›, sa¤a sola vurdu, zapt
edemedim.” diyerek kendini savunacakt›r.

Hasta a¤z›na konulmamas› gereken bir fleyi ald›, 
nefes borusuna kaçt›, nefes alamad› ve öldü. Bu
durumda hasta yak›n› ne yapmal› ve nereye müracaat
etmelidir? Bu durumu adli olgu olarak de¤erlendirme-
miz gerekli. Çünkü ölüm bir solunum, kalp veya
dolafl›m bozuklu¤u gibi normal bir flekilde de¤il. Bir
travmatik olay. Travmatik olaylar da her zaman adli
olgu niteli¤i tafl›r. 

Adli T›bba yans›yacak olayda yap›lan otopsi ölüm
sebebini belirliyor. Ölüm sebebini belirlerken hasta bunu
kendi kendine mi yapt›? Ya da baflkas› taraf›ndan m›
bo¤az›na sokularak nefes almas› engellendi ve öldü?
Bunlar cevaplanmas› çok zor sorular. Sonuçta aklansan›z
bile, bu süreçte adli bir tak›m soruflturmalarda,
mahkemelerde tan›k ya da san›k olarak ifade vermek
zorunda kalacaks›n›z. Sizin için bu s›k›nt›l› bir süreç
olacakt›r.

Yasalar›m›zda ihmal de bir suç. Sizin hastay› o an yaln›z
b›rak›p, olay›n geliflmesine mahal vermeniz ihmal
say›l›yor. ‹hmal de suç say›l›yor. Adli T›p olarak olay›
de¤erlendirirken t›bbi aç›dan sorulmas› gereken pek çok
soru var. Bizim için en önemli nokta hastan›n t›bbi
kay›plar›d›r. Biz, bu hastadaki geçmifl döneme ait tüm
t›bbi evraklar› istiyoruz. Ona göre de¤erlendirmemizi
yap›yoruz.

Bunun içindir ki, siz hasta yak›nlar›, hastan›zla ilgili tüm
t›bbi evraklar› dosyalamal›s›n›z. Hastal›¤›n bafllang›ç
aflamas›ndan itibaren yap›lan tüm testleri, raporlar›,
hastanede kald›ysa, hastaya ait dosyadan tüm
geliflmelerin birer fotokopisini al›p, kendi dosyan›zda
mutlaka saklamal›s›n›z. Q
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söylefli

Ona bakarken kendinizi ihmal etmeyin

Nöropsikolog Bengü Baran’a,

Türkiye koflullar›nda Alzheimer

hastalar›n›n karfl›laflt›klar›

sorunlar› ve hasta yak›nlar›n›n

en çok neye ihtiyac› oldu¤unu

sorduk.

Bengü Baran
Nöropsikolog

Mesle¤inizi bize tan›tabilir misiniz?
Benim yapt›¤›m ifl, hastada tan›y› koymak, ay›rt edilmesi
gereken bir ifllev varsa, onu ay›rt etmek, ilerlemeyi takip
etmek ve en önemlisi hastan›n zihinsel ifllevlerini,
unutkanl›klar›n›, dikkat bozukluklar›n›, görsel alg›s›n›, 
dil ifllevlerini de¤erlendirmektir. 

Türkiye koflullar› Alzheimer hastalar›na farkl›
davranmay› gerektiriyor mu? Sokakta hastalar için
ne gibi riskler var? 
Türk aile yap›s› çok farkl›. Biz çok korumac›y›z,
yafll›lar›m›z› b›rakmak istemiyoruz. Türkiye’deki demans
hastas›yla, Avrupa’daki demans hastas›n›n yaflad›klar›
ayn› fleyler de¤il. Onlar›n bir bak›mevine geçmeleri çok
daha kolay. Ama bizlerde, annesine babas›na bakmad›,
bak›mevine gönderdi diye sosyal bir bask› var. Halbuki
evde o flartlar sa¤lanam›yor ve bir bak›mevinde sa¤lan›-
yorsa, bu dönüflümün yap›lmas› gerekiyor.

Yurtd›fl›nda engellilerin haklar› daha yo¤un savunuluyor
ve güvenlikleri ön planda tutularak bir sokak düzeni
sa¤lan›yorsa, ne yaz›k ki Türkiye’de bunlar yok.
Kald›r›mlar çok fena, d›flar›da yön bulmalar› çok zor.
Hem aile olarak hem de toplumsal olarak, Türkiye’de
demans hastalar› flanss›z. D›flar›daki tehlikeyi fark edip,
sizin çözümler bulman›z gerekiyor. Devletin veya
belediyenin ald›¤› önlemler yetersiz kal›yor.

Hasta yak›n›n›n en çok neye ihtiyac› var?
Hasta yak›nlar›n›n profesyonel yard›m alma konusunda
önyarg›lar› var. Benim hastal›¤›m yok, ben anneme
babama bakar›m, ben bunu yapmak zorunday›m diye
düflünüyorlar. Halbuki bu uzun ve çok da zorlu bir yol.
Mutlaka destek almalar› gerekiyor. Bir insan›n illa a¤›r bir
depresyona girmesi için destek almas› gerekmiyor.

Bu hastal›kla birlikte hasta yak›nlar›n›n hayat›
de¤ifliyor mu? Neler yap›labilir?
Gündüz bak›m› al›n›p, hastan›n bak›m›n› gece 

devralabilir ve kendi hayat›na devam edebilirler. Ya da
tam tersini yapabilirler. Hem yapt›klar› ifller aç›s›ndan,
hem de içinde bulunduklar› kendi psikolojik durumlar›
için yard›m almalar› gerekli.

‹fle yarad›¤› hissini verebilmek için hastaya neler
yapt›rabiliriz?
Bu hastan›n seviyesi ile ilgili bir fley. Hastal›¤›n en erken
dönemindeki hastan›n elinden her bir görevi almak da
tehlikeli. Çünkü, çok tecrübe etti¤imiz bir fley bu.
Hastaya demans tan›s› konuyor ve aile “bizim art›k bir
Alzheimer hastam›z var, bu ciddi bir sorun ve her fleyini
biz yapaca¤›z” diyorlar. Hastalar›n› d›flar›ya ç›karma-
maya, al›flverifl yapt›rmamaya bafll›yorlar. Evin içinde
“aman sen yapma, hastas›n” denmeye bafll›yor. Mesela,
hasta yak›n› bize geliyor ve “hastan›z flunu yapmaya
devam edebiliyor mu?” diye sordu¤umda bana “biz
yapt›rtm›yoruz ki” diyorlar. Son befl y›ld›r hiç yapt›rma-
m›fllar. Hastalar› al›flverifl veya para hesab› yapabiliyor mu
bunlar› bilmiyorlar. Hasta flunlar› yapmal›, bunlar›
yapmabiliyorsa, onu yapmaya devam etmesi laz›m.
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nedir?” diye... Benim do¤du¤um topraklarda yafll›
insanlara hürmet ve sayg› vard›r. Oralarda huzurevi diye
birfley yoktu o zamanlar. Halen de yok denecek kadar az.
Bu olay o zaman beni çok etkilemiflti.

Türkiye’nin önemli isimleri ile ayn› filmde oynad›n›z
ve onlara yönetmenlik yapt›n›z. Ne gibi zorluklar
yaflad›n›z? Oyuncu seçimini neye göre yapt›n›z?
Tabii ki “Beyaz Melek” oyuncu kadrosu Türk sinema ve
tiyatro dünyas›n›n ustalar› ve duayenleriyle doluydu. Ama
ustalarla çal›flmak o kadar rahat ve güzeldi ki hiç zorluk
çekmedim desem yeridir. Çünkü onlarla çok güzel bir dil
oluflturmufltum. Ve sayg› sevgi çerçevesinde muhteflem
bir setimiz oldu.

Seyirciyi salona çekmenizdeki tek sebep sevgi
miydi? Filmde baflka hangi mesajlar veriliyor?
Asl›nda sevginin yan›nda, filmi seyreden insanlar›n
kendileriyle de bir özelefltirisel durumu olufltu. Bir de
“acaba ben de gelecekte bir huzurevinde mi yaflaya-
ca¤›m?” düflünceleri oldu. Ve insanlar filmden sonra
anne ve babalar›na kofltular. Bunu çok istemifltim ve bu
yeniden buluflma da “Beyaz Melek” sayesinde oldu
diyebiliriz. Hatta bize gelen mesajlarda y›llard›r küs olan
ailelerin bile filmden sonra bar›flt›klar›n› söylemeleri beni
daha da mutlu etti.

Bir yönetmen olarak düflündüklerinizi filme
yans›tabildiniz mi?
Bu sorunuza tek kelime ile cevap vermek istiyorum: 
evet.

Filmde dünyan›n en iyi orkestras› olarak gösterilen
Prag Senfoni Orkestras›’n›n müzikleri kullan›lm›fl.
Bu seçimi yaparken neler düflündünüz?
Müzik benim zaten kariyerimi yapt›¤›m bir ifl. Dünya
sinemalar›ndan örnekler izlerken sineman›n müzikle
bütünlü¤ünün önemini kimse inkar edemez. Ben de hem
müzisyen hem de sinemac› kimli¤imle istedim ki
yapt›¤›m›z filmin her fleyi yak›fl›r olsun. Ve ilk defa bir
Türk filminde dünyan›n en ünlü senfoni orkestras› olan
Prag Senfoni Orkestras›’na müziklerimi çald›rmak istedim.
Prag Senfoni ayn› zamanda dünya sinemas›n›n birçok
önemli filminde çalm›flt›r. 

“Beyaz Melek” filminden sonra, yafll›lar›m›z›n
maddi bak›m›na destek olmas› için, “Beyaz Melek
Yasas›” ç›kt›. Böyle bir geliflme bekliyor muydunuz?
Bu tür ad›mlar›n Türkiye’de yafll›lar›n hayat›n›
de¤ifltirece¤ine inan›yor musunuz? Daha neler
yap›labilir?
Tarihe yasa ç›kartan film olarak geçmek her filme nasip
olmaz. Bunu beklemiyordum fakat çok güzel oldu.
Sanat›n sineman›n gücü bir kere daha ortaya ç›kt›
asl›nda. Daha neler yap›l›r konusunda; birçok sanatsal ve
kültürel çal›flmalarla halk›m›z daha da duyarl› hale
getirilebilir. Etkinlikler, festivaller, yar›flmalar gibi.

Filmde, huzurevindeki karakterlerden birini
Alzheimer’l› olarak ifllemiflsiniz. Alzheimer Hastal›¤›
hakk›nda bilginiz var m›? Böyle toplumsal
projelerde yer almak sanatç›lar›n ne kadar
sorumlulu¤unda olmal›?
Alzheimer Hastal›¤› ile ilgili bilgim var, evet. Sanatç›
topluma ve yaflad›¤› ülkeye, yaflad›¤› dünyan›n tabiat›na
karfl› sorumludur bence çünkü sanatç› topluma yapt›¤›
iflle örnek oluyor. Yapt›¤› ifller milyonlar taraf›ndan
be¤eniliyor izleniyor, okunuyor, ya da dinleniyor.
Hayranlar› olufluyor, insanlar onun eserlerine para veriyor,
zaman ay›r›yor ve sevgi sunuyorlar. Sanatç› nas›l sorumlu
olmaz toplumuna karfl›? Tabii ki sorumludur.

Houston Film Festivali’nde alm›fl oldu¤unuz
ödüllerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Houston’da sadece Mahsun K›rm›z›gül ve “Beyaz Melek”
ödül almad› asl›nda. Houston’da bir Türk filmi ilk defa
böyle bir ödül ald›. Amerika’da sineman›n merkezinde
böyle bir ödülü almak sadece bizim için de¤il Türkiye ve
Türk sinemas› için de önemlidir. Sonuçta film “Beyaz
Melek from Turkey” diye an›ld›. Bunu bir de bu aç›dan
de¤erlendirmek laz›m diye düflünüyorum. Q
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Hastal›k bafllad›ktan sonra hastan›n yaflad›¤› yeri
yeniden düzenlemek mi gerekiyor?
Yeniden düzenlemek de¤il, güvenlik önlemleri almak
laz›m. Evi dramatik bir flekilde de¤ifltirmek genellikle
hastaya zarar verecek bir fleydir. Sivri köfleleri
yumuflatmak, elektrik prizlerinin yerlerini de¤ifltirmek ve
olabilecek tehlikeleri azaltmak laz›m. 

Çevremizde Alzheimerli oldu¤undan flüphe
etti¤imiz biri oldu¤unda, ona bu flüphemizi nas›l
dile getirmeliyiz? Ne yapmal›y›z?
Kifliyi ne kadar yak›ndan gözlemledi¤iniz çok önemli.
“Galiba sende biraz unutkanl›klar bafllad›, istersen bir
de¤erlendirme yapt›ral›m” diyebilirsiniz. Baz› hastalar çok
tepkili oluyor. Hiçbir flekilde kabul etmiyorlar ve doktora
gelmek istemiyorlar. 

Alzheimer hastal›¤›nda en fazla karfl›laflt›¤›n›z
sorun nedir? 
E¤er yaln›z yaflayan bir hasta ise, yaln›z yaflam›ndan, bir
bak›m alarak birlikte bir yaflama geçmesi çok sorunlu ve
zor bir dönem. Çünkü, bu sorunu hep çözemiyor
oluyorlar ve hastay› bizim karfl›m›za getirerek onu bizim
ikna etmemizi bekliyorlar. Oysa ki, içinden ç›k›lamaz hale
gelene kadar beklenmemeli ve hastay› yavafl yavafl bu
aflamaya haz›rlamak laz›m. ‹lk önceleri günde birer saat

u¤ray›p ilac›n› veren, sonra ilac›n› verip, yeme¤ini
yediren, yavafl yavafl evin ifllerini de yapan, en sonunda
bütün gün onunla yaflayan bir insana al›flmas› daha kolay
olacakt›r. Çünkü, hastal›k ilerledi¤inde hastan›n
yaflam›na bir anda kat›lan bir insan oldu¤unda çok ciddi
sorunlar yaflan›yor. Mesela hasta, bu kiflinin h›rs›zl›k
yapt›¤›n› düflünebiliyor, paranoyalar ortaya ç›kabiliyor.

Alzheimer Haber Dergisi’ni nas›l buluyorsunuz? 
Ben dergiyi çok faydal› buluyorum. Dergiden
faydalanarak hasta yak›nlar›na cevap veriyorum. 

Türkiye’deki çal›flmalar ile ilgili önerece¤iniz bir
husus var m›?
fiöyle bir düflüncem var. Bunu yurtd›fl›nda bir demans
merkezinde görmüfltüm. Hastal›¤›n erken evresindeyken
hastalar›n biraz daha farkl› ortamlarda sosyalleflmeye
ihtiyaçlar› var. Buras› bir üniversite hastanesinin
Alzheimer merkeziydi. Bir proje yapm›fllard› ve her bir t›p
ö¤rencisini Alzheimerli bir hastayla efllefltiriyorlard›. Onlar
üç ay birlikte vakit geçiriyorlar, bu projenin en bafl›nda
bulunan sosyal çal›flanlar ve psikologlar her iki tarafa da
bilgi veriyordu. Sonras›nda karfl›l›kl› yaflad›klar› deneyim-
leri paylaflt›lar. Bu çok faydal› bir fley. Birebir böyle yo¤un
bir program oluflturamay›z ama hastalar› yeni birileriyle
efllefltirmek iyi bir fley. Q

Genç adam yafll› kar›-kocan›n evlerine misafir olur. 75
yafl›ndaki amca kar›s›ndan bir fincan daha çay isterken 
— “Çiçe¤im, bir bardak daha verir misin?” der,

sonra da:
— “Pete¤im, hiç flekersiz lütfen” diye ekler. 

Kendisine 65 yafl›ndaki tatl› kar›s›n›n getirdi¤i
tavflankan› çay› al›rken de:

— “Bebe¤im, sana çok zahmet oldu” diye ekler.

Genç adam, yafll› amcan›n kar›s› için kullan›ld›¤› sevgi
sözcüklerinden çok etkilenir:
— “Amcac›¤›m, kaç y›ll›k evlisiniz?” diye sorar. 

Yafll› ama dinç adam:
— “40 seneyi geçtik evlad›m” der. 
Genç adam:
— “Vallahi maflallah, Allah muhabbetinizi artt›rs›n.

Sürekli çiçe¤im, pete¤im, bebe¤im gibi güzel sözlerle
hitap ediyorsunuz galiba.”

Yanaklar› pembeleflmifl teyze; 
— “Do¤ru, birkaç y›ld›r hep bana böyle hitap ediyor”

deyip mutfa¤a do¤ru yöneldi¤inde yafll› amca genç
adam›n kula¤›na do¤ru e¤ilerek:

— “fiiiflflt, çakt›rma, iki sene önce ad›n› unuttum, hâlâ
hat›rlayam›yorum...” der.

hikaye

Yafll› bir bey, sabah erken evinden ç›km›fl, yolda
ilerlerken, bir bisikletlinin çarpmas›yla yere yuvarlanm›fl ve
hafif yaralanm›fl. Sokaktan geçenler yafll› beyi hemen en
yak›n sa¤l›k birimine ulaflt›rm›fllar. Hemflireler, önce
pansuman yapm›fllar ve biraz beklemesini, röntgen
çekerek her hangi bir k›r›k veya çatlak olup olmad›¤›n›
inceleyeceklerini söylemifller. Yafll› bey huzursuzlanm›fl.
Acelesi oldu¤unu ve röntgen istemedi¤ini söylemifl.
Hemflireler merakla acelesinin nedenini sormufllar.
— “Eflim huzur evinde kal›yor. Her sabah birlikte kahvalt›

etmeye giderim, gecikmek istemiyorum” demifl.

— “Eflinize haber iletir gecikece¤inizi söyleriz” 
deyince yafll› adam üzgün bir ifade ile:

— “Ne yaz›k ki kar›m Alzheimer hastas› hiç bir fley 
anlam›yor, hatta benim kim oldu¤umu dahi 
bilmiyor” demifl.
Hemflireler hayretle:

— “Madem sizin kim oldu¤unuzu bilmiyor neden 
hergün onunla kahvalt› yapmak için kofluflturuyor-
sunuz?” diye sormufllar.
Adam buruk bir sesle:

— “Ama ben onun kim oldu¤unu biliyorum”, demifl.

“Ben onun kim oldu¤unu biliyorum”

f›kra

20–24 May›s 2008 tarihleri aras›nda Londra’da
gerçekleflecek olan ve 157 binin üzerinde ziyaretçinin
gezmesi beklenen Chelsea Çiçek Fuar›’ndaki
50 bahçeden bir tanesi Alzheimer hastalar›n›n hayat
kalitesini yükseltmeye adanm›flt›r. Bahçenin sponsor-
lu¤unu, ‹ngiltere’nin sa¤l›k, bak›mevi hizmetleri ve özel
sa¤l›k sigortas› sunan önde gelen kurulufllar›ndan BUPA
taraf›ndan yap›l›yor. Dünyan›n en prestijli bahçecilik olay›
say›lan Chelsea Çiçek Fuar›’nda dört kez alt›n madalya
kazanm›fl olan bahçe tasar›mc›s› Clive West, BUPA’n›n
yedi y›ld›r, 250 bak›mevinde uygulad›¤› bahçe tasar›m›
prensiplerini özetleyecek bir bahçe haz›rl›yor.

Bak›mevlerinde bahçenin öneminin küçümsenmemesi
gerekti¤ini söyleyen Clive West, bahçelerin bak›mevi
sakinlerini avutma, egzersiz yoluyla daha zinde k›lma ve
birbirleriyle iletiflimlerini art›rmalar›na katk›da
bulundu¤unu, de¤iflik renkler, dokular, kokular ve sesler
arac›l›¤›yla duyular›n› uyarma ifllevini gördü¤ünü;
bahçenin sadece hastalar›n de¤il, bak›mverenlerin ve
hasta yak›nlar›n›n da hayatlar›n› zenginlefltirmenin bir
yolu oldu¤unu belirtiyor. 

Alzheimer Hastalar› için tasarlanan bahçelerde dikkat
edilen hususlar:

• Bahçe içi yollar mutlaka bafllanan noktaya
ba¤lanarak bitiyor, örne¤in “8” say›s› fleklindeki
yollar ve bahçe gezisinin sonunda binan›n ana
kap›s›na götüren yollar ideal say›l›yor. Bahçenin
s›n›rlar›n›n belirgin olmas› ve hastalar›n bahçenin
ötesini görememeleri gerekiyor.

• ‹leri yafllarda gözler bozulabilece¤i gibi, karanl›k
ortamlar da olumsuz hat›ralar›n depreflmesine yol
açabilece¤i için bahçenin fazla gölgeli olmamas›
gerekiyor. Yollar›n ve di¤er kapl› zeminlerin engebeli
olmamas›, göz al›c› flekilde parlamamas› isteniyor. 

• Yollar›n geniflli¤i planlan›rken tekerlekli iskemlelerin
rahatça geçebilece¤i, yolun sa¤› ve solu tekerlekli
sandalyenin yoldan ç›kmas›n› engelleyecek flekilde
yükseltilmifl olmas› isteniyor. Yürüyebilen hastalar
düflünülerek bahçe boyunca trabzan konulabiliyor.
Merdiven ve sert yokufllar›n olmamas› gerekiyor.

• Bitkiler, hem ayaktaki hem de tekerlekli iskemleler-
deki hastalar›n onlara dokunabilece¤i flekilde
düflünülerek ekiliyor. Bahçede oturulabilecek, fazla
güneflten ve rüzgardan korunakl› banklara yer
veriliyor. Al›nan ilaçlar›n hastalar›n günefle
hassasiyetini art›rabilece¤i unutulmuyor. Bank ve
masa gibi eflyalar›n yerlerinden oynat›lamayacak
flekilde a¤›r ve sa¤lam olmas› gerekiyor. Saks›
kullan›m› tercih edilmiyor.

• Su sesinin huzur verici özelliklerinden faydalanmak
için bahçede çeflmelere yer veriliyor.

• Bitki seçiminde renkleri, flekilleri belirgin olan,
yanlar›ndan geçildi¤inde lavanta gibi güzel kokular
salan bitkiler seçilerek duyulara hitap etmek
amaçlan›yor. Dikenli olan, yenildi¤inde veya
dokunuldu¤unda toksik etki yapabilecek bitkilere yer
verilmiyor.

• Özel bahçelerde yollar planlan›rken bak›mverenin
hastay› gözetim alt›nda tutabilece¤i, hasta bahçe-
deyken, bak›mverenin kendi iflini görüp, ayn›
zamanda hastay› uzaktan da olsa izleyebilece¤i
konumlar tercih ediliyor.

Bahçesi bulunan bak›mevlerinde Alzheimer Hastal›¤›’na
efllik edebilen huzursuz ve flidette varabilen davran›fllar›n
azald›¤›na dair bulgular ise, Claire Matchwick taraf›ndan
6 Temmuz 2007 tarihinde Nottingham Üniversitesi’ndeki
The British Psychological Society (Britanya Psikoloji
Cemiyeti), Annual Conference for Psychology Specialists
Working with Older People (PSIGE) Konferas›’nda
sunulmufl. 1992 tarihli Mooney ve Nicell‘in araflt›rmas›
ise, bahçenin Alzheimer Hastalar›’na göre tasarlanm›fl
olmas›n›n önemini, aksi taktirde hastalar›n yollar›n›
kaybederek konfüzyon yaflayabileceklerini gösteriyor. Q

BUPA’n›n Chelsea Çiçek Fuar›’ndaki Alzheimer
bahçesinde kulland›¤› bitkiler http://www.rhs.org.uk/
chelsea/2008/pdfs/BUPAPlants.pdf adresinde görülebilir.
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Bu sene RHS’in (Royal Horticultural

Society, Kraliyet Botanik Cemiyeti)

düzenledi¤i Chelsea Çiçek Fuar›’nda

Alzheimer Hastalar› göz önünde

bulundurularak tasarlanan bahçe

gezilebilecek.
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SÖYLEfi‹

Chelsea Çiçek Fuar›’nda 
Alzheimer Bahçesi



Merkez
Murat EMRE
Zafer KOZANO⁄LU
Kaynak SELEKLER
Ifl›n Baral KULAKSIZO⁄LU
Berna CEYLAN

Adana
Ali ÖZEREN
Filiz BAL
Ak›n SAVRUN
Filiz KOÇ
Serap TUNCEL

Ankara
Kaynak SELEKLER
Ayd›n KÖYMEN
Fazilet KARADUMAN
Ufuk ERGÜN
Taner ÖKTEM

Erzurum
H›z›r ULV‹
Recep AYGÜL
Sinan CAMGÖZ
Ümit GÜNER

Samsun
Esra ÇINAR
Macide ÇINAR
Gülbin Ö. DURMUfiO⁄LU
Hüseyin A. fiAH‹N
Arife KURT

Eskiflehir
Belgin Demet
ÖZBABALIK
Berna ÖZTÜRK
Cemile Bilge KOYLU
Fatma Rabia AY
Ferdane Özlem AKARSU

Denizli
Semrah KARAN
Ayfle ÖGET
Zeliha KAYA
Bahattin KOCAALAN
Adalet ERS‹N

‹zmir
Aysel GÜRSOY
Rukiye KURUO⁄LU
Görsev YENER
Zeren TABAK
Atilla DÖLARSLAN

Mersin
Selami GED‹K
Aynur ÖZGE
Sevgi YANPAR
Suphi ÖNER
Zuhal KARAMEHMET

Bursa
Bilgen TANEL‹
Mustafa BAKAR
Rahmi ERSAVAfi
Nuriye Ero¤lu KOMAR
Esra ÖZARFAT

ALZHEIMER DERNE⁄‹ OLA⁄AN GENEL KURUL
TOPLANTISI YAPILDI

19 Mart 2008 tarihinde, saat: 17.00’de Halaskargazi
Caddesi No: 115/4 fiiflli, ‹stanbul adresinde Alzheimer
Derne¤i’nin ola¤an genel kurul toplant›s› yap›ld›.
Toplant› sonucunda afla¤›daki öneriler dernek üyelerince
belirlenerek tutanaklara geçirildi. 

• fiubelerin ortak kat›l›m› ile yap›lacak sempozyum teklifi
di¤er üyeler taraf›ndan da olumlu karfl›land›

• Antalya’da flube kurulmas› için ön çal›flmalar›n›n
yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. Kad›köy’de flube aç›lmas›
önerisi geldi ve de¤erlendirmeye al›naca¤› belirtildi.

• Derne¤in tan›t›lmas› faaliyetlerinin amac›na ulaflt›¤›,
art›k ilmi çal›flmalara yer verilmesi gerekti¤i önerildi.

• Alzheimer Hastal›¤›’nda kullan›lan ilaçlar için aç›klay›c›
broflür haz›rlat›l›p hasta yak›nlar›na da¤›t›lmas› önerisi
olumlu karfl›land›.

• ‹ki günlük hasta yak›n› kurslar› düzenlenmesi istendi.
Hemflirelik üzerine h›zl› bir e¤itimin yo¤un olarak
yap›lmas› önerildi.

• Hastas›n› kaybeden hasta yak›nlar›na taziye bildirilmesi
kararlaflt›r›ld›.

ALZHEIMER VAKFI OLA⁄AN MÜTEVELL‹ HEYET
TOPLANTISI YAPILDI

Alzheimer Vakf› ola¤an Mütevelli heyet toplant›s› 
12 Mart 2008, Çarflamba günü saat: 17.00’de Vak›f
Merkezi olan Halaskargazi Caddesi 115/4 fiiflli, ‹stanbul
adresinde topland›. 

Toplant› sonucu;
Yönetim kurulu asil üyeliklerine:
Engin Eker, Ifl›n Baral Kulaks›zo¤lu, Mine Varl›, Aylin
Cendereci ve Güzin Poffet
Yönetim kurulu yedek üyeliklerine: 
Öget Tanör, Tansu Özkök, Ayfer Tumaç, Zafer
Kozano¤lu ve Bilgen Tanelli
Denetleme kurulu asil üyeliklerine: 
Zelal Taflp›nar, Ferhat Asa Ugutmen ve Hakan Gürvit
Denetleme kurulu yedek üyeliklerine: 
Haflmet Hana¤as›, Murat Emre ve Hüseyin fiahin 
seçilmifllerdir.

Yeni yönetim kurulu üyelerimizi kutluyor, çal›flmalar›nda
kolayl›klar diliyoruz.

Haberler
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ALZHE‹MER DERNE⁄‹ fiUBELER‹ YEN‹ YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ 

17–21 May›s 2008 
5. Kognitif Nöroloji Kongresi
Marmaris
Haziran 2008 
7. Ulusal Geriatri Kongresi
Çeflme
7–11 Haziran 2008 
European Neurological Society
Nis, Fransa

13–17 Temmuz 2008 
Collegium Internationale 
Neuro-Psychopharmacologicum
Congress, 
Münih, Almanya 
26–31 Temmuz 2008 
International Congress of
Alzheimer’s Disease
fiikago, ABD

23–26 A¤ustos 2008 
European Federation of Neurological
Society, Madrid, ‹spanya 
30 A¤ustos–3 Eylül 2008 
21th European College of Neuro-
psychopharmacology Congress,
Barselona, ‹spanya
21–24 Eylül 2008 
American Neurological Association 
Salt Lake City, ABD

KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR • 2008

Harbiye Aç›khava Tiyatrosu yan›ndaki Al-
Jamal’da Alzheimer Vakf›’n›n sosyal
komite üyeleri taraf›ndan düzenlenen
yemek davetinden elde edilen gelir, Vak›f
taraf›ndan Çatalca’da oluflturulacak
huzurevinin yap›m›nda kullan›lacak.
Cemiyet hayat›n›n ünlü isimlerinin kat›ld›¤›
davet nefle içinde geçti.

Geleneksel Golf Turnuvas›

Türkiye Alzheimer Derne¤i’nin düzenledi¤i 
Golf Turnuvas› 8 Kas›m 2008’de yap›lacak.

Etkinlikler

Dernek yarar›na yemek
Türkiye Alzheimer Derne¤i’nin düzenledi¤i ”Yaza
Merhaba” partisi 10 Haziran 2008 Sal› günü Enbe
Orkestras›’n›n kat›l›m›yla Hotel Les Ottomans’da
yap›lacak.

Alzheimer Derne¤i Sosyal Komitesi kendilerini tan›tmak
ve destek istemek amac›yla Valili¤i ziyaret etti. ‹stanbul
Valisi Say›n Muammer Güler’in efli Neval Güler’den 
Yafll› Gündüz Evi için söz al›nd›.

Huzurevi için 
anlaml› davet
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Yafll› Gündüz Evi için
söz ald›k



fiUBELERDEN HABERLER

Ankara

fiube Kurulufl Tarihi: Aral›k 2000

fiube Baflkan›: Prof. Dr. Kaynak Selekler

GSM: 0532 270 14 26

fiube Adresi: Talatpafla Bulvar› 

No: 146/4 Cebeci

Tel: 0312 320 46 78

Faks: 0312 320 46 77

e-mail: alzankara@mynet.com

Adana

fiube Kurulufl Tarihi: 2001

fiube Baflkan›: Prof. Dr. Ali Özeren

GSM: 0532 451 24 78

fiube Adresi: Vali Yolu Caddesi

Karabucak ‹fl Merkezi Kat:1

Tel-Faks: 0322 457 22 45

e-mail: aliozeren58@hotmail.com

Bursa

fiube Kurulufl Tarihi: Aral›k 1999

fiube Baflkan›: Prof. Dr. Bilgen Taneli

GSM: 0532 283 25 85

fiube Adresi: Fatih Sultan Mehmet Bulvar› 

Asdeniz Apt. Kat: 2 No: 1 D: 4 ‹hsaniye

Tel: 0224 452 66 67

Faks: 0224 452 66 66

e-mail: bilgen@taneli.org

Denizli

fiube Kurulufl Tarihi: Nisan 2000

fiube Baflkan›: Semrah Karan

fiube Adresi: ‹stasyon Caddesi

Köseo¤lu ‹fl Han›

Tel: 0258 242 63 40

e-mail: fatmana.oztas@hotmail.com

Erzurum

fiube Kurulufl Tarihi: Mart 2007

fiube Baflkan›: H›z›r Ulvi

GSM: 0505 291 19 25

fiube Adresi: Afla¤› Mumcu Caddesi

Hürriyet ‹fl Han› Kat: 5 No: 27

e-mail: hizirulvi@yahoo.com

Eskiflehir

fiube Kurulufl Tarihi: Eylül 2003

fiube Baflkan›: Demet Özbabal›k

GSM: 0505 715 54 46

fiube Adresi: Büyükdere Mahallesi

Tepecik Ören Sokak No: 8/1-2-3

Tel: 0222 239 04 28 / 

0222 239 71 57

e-mail: eskisehiralzheimerderne¤i@gmail.com

‹zmir

fiube Kurulufl Tarihi: Aral›k 1999

fiube Baflkan›: Dr. Aysel Gürsoy

GSM: 0542 257 73 39

fiube Adresi: Mithatpafla Caddesi

384/1 Grup Apt. Konak

Tel: 0232 425 54 72

GSM: 0533 340 66 25

e-mail: Alzheimer.der.izmir@hotmail.com

Mersin

fiube Kurulufl Tarihi: Nisan 2006

fiube Baflkan›: Selami Gedik

GSM: 0532 433 05 84

fiube Adresi: Yo¤urt Pazar› 

Baro ‹fl Han› Kat: 1 No: 34

Tel: 0324 233 66 46

Faks: 0324 238 24 25

e-mail: alzheimermersin@yahoo.com

Samsun

fiube Kurulufl Tarihi: Temmuz 2006

fiube Baflkan›: Esra Ç›nar

fiube Adresi: Karadeniz Mahallesi

Divitcio¤lu Caddesi No: 55/A

Tel: 0362 435 88 88/1764

e-mail: gozkan@omu.edu.tr/hasahin@omu.edu.tr
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fiube adresleri ve irtibat numaralar›:

Alzheimer Derne¤i ve Alzheimer Vakf›’n›n periyodik yay›n organ›d›r.

Yaz›flma Adresi:
Halaskargazi Caddesi, Akdo¤an Apt. No. 115, Kat: 4 
Daire: 4 Pangalt›, ‹stanbul
Telefon: (0 212) 224 41 89, (0 212) 296 51 41

Bask›:
Mas Matbaac›l›k A.fi. Hamidiye Mahallesi
So¤uksu Caddesi No: 3 Ka¤›thane, 34408 ‹stanbul
Telefon: (0212) 294 10 00
e-mail: info@masmat.com.tr

Editör: Fügen Kural
Bilimsel Dan›flman: Prof. Dr. Ifl›n Baral Kulaks›zo¤lu

Alzheimer Derne¤i Yönetim Kurulu
Baflkan: Murat Emre, Baflkan yard›mc›s›: Zafer Kozano¤lu, Kaynak Selekler
Sayman: Ifl›n Baral Kulaks›zo¤lu, Sekreter: Berna Ceylan

Alzheimer Vakf› Yönetim Kurulu
Baflkan: Engin Eker, Baflkan yard›mc›s›: Ifl›n Baral Kulaks›zo¤lu
Sayman: Mine Varl›, Sekreter: Aylin Cendereci, Üye: Güzin Poffet

Ankara fiubesi

Derne¤imiz taraf›ndan yata¤a ba¤›ml› Alzheimer
hastalar›na yönelik bak›m kursu düzenlenmektedir. 
Hasta yak›nlar›na yönelik düzenlenen bu kursun 
7-14-21 Haziran 2008 tarihlerinde yap›lmas›
planlan›yor. 

Son dönem Alzheimer hastalar›n›n beslenme, bak›m ve
yara bak›m› gibi sorunlar›n›n ifllenece¤i kursu Ankara
E¤itim Araflt›rma Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi
Nöroloji servisi yo¤un bak›m hemflireleri taraf›ndan
verilmesi planlan›yor. Birinci evre Alzheimer

hastalar›m›za befl duyu
fonksiyonlar›n› canl› tutan,
iletiflim yetene¤ini sürdüren
yaln›zl›k duygusunu hafifleten,
de¤erlilik duygusunu
yükselten sosyal aktivite
destekli terapi program›n›
uygulumaya bafllad›k.

Bilimsel çal›flmalar bize
göstermifltir ki; sosyal-hayat,
sosyal-aktivite deste¤i

hastal›klar›n ilerlemesini yavafllatmaktad›r. Hastal›¤›n
birinci evresindeki süresini uzatmak, kiflinin daha uzun
süreyi evinde sevdikleriyle beraber yaflamas›n› ve k›smi
destekle kendi bak›m›n› sürdürmesini sa¤layacakt›r. 
24 saatlik bak›m-daha çok ilaç-bak›c›-bak›m evi
gereksinimlerini öteleyerek ailenin ve toplumun
(hükümetin) üzerindeki ekonomik ve sosyal tahribat›n›
azaltacakt›r.

Dayan›flma merkezimizde uygulad›¤›m›z programlar›m›z;
1. Saat 11:00–12:00: Hastalar›n bak›m verenleri ile

evlerinden servisle al›nmas›
2. Saat 12:00–12:30: Ö¤le yeme¤i
3. Saat 12:30–13:30: Müzik dinletisi, sanat kültür

etkinlikleri,
4. Saat 13:30–14:30: Elifli, sohbet, oyun (elifli

yönlendiricileri ve gençlik kolu deste¤i ile)
5. Saat 14:30–15:30: Çay saati, egzersiz, yürüyüfl
6. Saat 15:30–16:00: Servisle evlerine b›rakma

Hasta yak›nlar› kendi hayatlar›nda bir soluk almak için;
“Torunu olur musun?” gençlik kolundaki bir gencimize
harçl›k deste¤i sa¤layarak hastas›n› dayan›flma
merkezimizdeki program›m›za b›rakabilir.

Hastalar›m›z ve bak›m verenler; günlerini toplumdan
kopmadan, mevcut yeteneklerini kullanmaya devam
ederek ve keyifli aktivitelerimizle geçiriyor.

Çal›flmalar›m›z› kira ve personel gideri deste¤i veren kifli
ve kurumlar›n maddi ve manevi deste¤i, sosyal
dayan›flma grubu üyelerimiz ve “Torunu olur musun?”
gençlik kolumuz, bilimsel çal›flma grubu hekimlerimizin
iflbirli¤i ile sürdürüyoruz.

Hastalar›m›z› evlerinden al›p, Dayan›flma Merkezi’ne
Psiko-Sosyal terapi deste¤i için, getiren Buca’l› turizm
firmas› Feyzullah Ergin Bey ve efline, Esenli Turizm Firmas›
Güray Esenli Bey’e, Zümrüt Turizm A.fi. Ali Atefl’e
teflekkür ederiz.

Aktivitelerimizi duyuran bas›n ve medya kurulufllar›
toplumda daha çok ailenin hastal›k ve aktivitelerimiz
hakk›nda bilgi sahibi olmas›na ve dernek çal›flmalar›m›z›n
geliflmesine çok büyük katk›da bulunmaktad›r.
Eme¤i geçen herkese teflekkür ederiz.

Alzheimer ‹zmir fiube Baflkan›
Dr. Aysel Gürsoy
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Onun torunu olur musunuz?



Onlar›
hat›rlad›¤›n›z
için teflekkürler.

Alzheimer Derne¤i (‹stanbul):
Baflkan: Prof. Dr. Murat Emre 
Halaskargazi Caddesi Akdo¤an Apt.
No: 115 Kat: 4 Daire: 4 Pangalt›, ‹stanbul
Tel: (0212) 224 41 89, 296 51 41Lundbeck ‹laç’›n deste¤iyle bas›lm›flt›r.

❑ Alzheimer Vakf› 

❑ Alzheimer Derne¤i

YTL peflin olarak

tarihinde kredi kart›mdan al›n›z

Toplam miktar, yaz›yla

❑ VISA ❑ MASTER ❑ EUROCARD

KART NO:

���� ���� ���� ����

SON KULLANMA TAR‹H‹: ���� ‹MZA:

Unutmay›n›z ki, Alzheimer Derne¤i ve Alzheimer
Vakf›’n›n amac›, hasta ve hasta yak›nlar›na destek
olmakt›r. Bu amac›n› gerçeklefltirmekte de sizlerden
gelecek her türlü yard›ma ihtiyaç duyar. Derne¤imize 
üye olmak, vakf›m›za maddi ve manevi destek sa¤lamak
isterseniz, vak›f ofis adresine yazarak, telefonla ya da 
mail adresimizle bizlere ulaflabilirsiniz. 

‹rtibat adresimiz: Halaskargazi Cad. Akdo¤an Apt.
No:115 Kat: 4 Daire: 4 Pangalt›, ‹stanbul
Tel: (0 212) 224 41 89, (0 212) 296 51 41
E-mail: alzheimervakfi@ttnet.net.tr /
alzheimervakfi@alz.org.tr
Web sitesi: www.alz.org.tr
Alzheimer bilgi hatt›: 0 800 211 80 24
Yeni banka hesap numaralar›m›za dikkat ediniz;

Alzheimer Vakf›: Son yap›lan Alzheimer Vakf› Genel
Kurul Toplant›s›’nda 2004-2005 y›l› için belirlenen y›ll›k
üyelik aidat› 70,00 YTL’dir. Eski üyelerimizin aidatlar›n›
yat›rabilecekleri yeni banka hesap numaram›z: 
HSBC Niflantafl› fiubesi, 
Hesap no: 8191001647-30300

Alzheimer Derne¤i: Son yap›lan Alzheimer Vakf› Genel
Kurul Toplant›s›’nda 2004-2005 y›l› için belirlenen y›ll›k
üyelik aidat› 30,00 YTL’dir. Eski ve yeni üyelerimizin
aidatlar›n› yat›rabilecekleri yeni banka hesap numaram›z:
Akbank Feriköy fiubesi, Hesap no: 0068927-3

Bir çok proje ve etkinli¤i gerçeklefltirmede bizlere destek 
sa¤layacak ba¤›fllar›n›z için yeni banka hesap numaram›z:
HSBC Niflantafl› fiubesi, 
Hesap no: 8191001647-30300

Onlar›n unutmak için bir nedeni var, 
sizin hat›rlamamak için bir nedeniniz yok!

BU FORMU FAKS (0 212 296 05 79) VEYA POSTA YOLU ‹LE ULAfiTIRMANIZI R‹CA ED‹YORUZ

Ad›n›z:

Soyad›n›z: 

‹rtibat adresiniz:

fiehir:

Telefon:

E-mail adresi: 

Cep tel:

❑ Üye olmak istiyorum
❑ Üyeli¤imin devam›n› istiyorum
❑ Üyeli¤imin devam›n› istemiyorum


