
 

 

YAŞLANMA VE TOPLUM 

    İnsanlar yaşadıkça ihtiyarladıklarını sanırlar, hâlbuki yaşamadıkça ihtiyarlarlar. 

 

YAŞLANMA VE TOPLUM                                                                      

BAHADIN YAŞLANMA VAKFI DERGİSİ   YIL: 2      SAYI: 3          AĞUSTOS 2017 



 

 

YAŞLANMA VE TOPLUM 

YAŞLANMA VE TOPLUM        YIL  2           SAYI  3   Ağustos 2017 

Bahadın Kültür Derneği Yayınları ekidir. 

Bahadın Kültür Derneği adına imtiyaz sahibi 

Sercan Çetiner 

Yazı İşleri Müdürü 

Sercan Çetiner 

İletişim: 

Malazgirt Mahallesi 9. Cadde 94/B 

İlker-Dikmen-   Ankara 

GSM: 0505 456 76- 0532 480 78 94 

www.bahadinkulturdernegi.com 
ISSN:2149-6358 

Baskı:  

İleri sürülen görüş ve düşünceler yazarlarına aittir. Bundan dolayı 

Bahadın Kültür Derneği sorumlu tutulamaz. 

Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ayrıca izin alınmasına gerek 

yoktur. 

 

Yaşlanma ve Toplum  

Yayın Kurulu: 

Drs. Adnan Yılmaz 
Arslan Bozdemir 
Ferda Erdemir 

Prof. Dr. Hans Becker 
Dr. Ibrahim Yerden 
Mustafa Doğanay 

Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül 
Drs. Zafer Aydoğdu 

 

 

Gençleri övün;  
fakat yaşlılara güve-
nin. 

İletişim kanalları:  

Facebook: bahadinda yaslanmak 

Bahadın Yaşlanma Vakfı 

 Web-sayfası: www.Yasli-Bahadin.com 

 Dergi: Yaşlanma ve Toplum  

Broşür: Türkiye Temsilciliği Broşürü 

http://www.bahadinkulturdernegi.com


 

 

YAŞLANMA VE TOPLUM 1 

İçindekiler 

Editörden ………………………………….… …………  2 Sadık Güvenç 

Bahadın Yaşlanma Vakfı’nın Çalışmaları….. ………   3 Dr. İbrahim Yerden 

Dairelerde ve Alzhemier Saraylarında   

Uzun Ömürlü İkamet  …………………………………. 5 Prof. Dr. Hans Becker 

Alzhemier Hastalığı ve Bakımı …..…………………….  6 Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül 

Alzhemier Olabilirsiniz………………...……………...….  9  Basından 

Alzhemier Hastalığının 10 Belirtisi…………… ……. 10  Basından 

Japonya’da Demans Hastalığına  

Bakış Açısının Değişimi Üzerine  ………………….. … 12   Dr. İkuko Murakami 

Mersin Alzhemier Derneği Başkanı ile Söyleşi….. 14  Arslan Bozdemir 

Demans Çok Sık Rastlanan Bir Hastalık…………….. 17 Drs. Gözde Duran 

Alzhemier Hastalığında Beslenme…………………….   20  Türkan Akpınar 

Geçmişin Işığında Bahadın’da Yaşlanmak ………….. 22  Drs. Zafer Aydoğdu 

Narayama Dağı’ndan Çomak Dağı’na ………………...26   Arslan Bozdemir 

Arf  Of Aging: Yaşlanma Sanatı …………………… 28  Drs. Ömür Kurt 

Yaşlanma Bilimi Gerontoloji ……………………………...35  Yusuf Halkapınar 

Yaşlı Bakımı Özen İster …………………………………….. 37  Basından 

Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler ……………………. 38  Basından 

Bahadın Yaşlanma Merkezi’nde 

Yaşayan Bir Sakinin Güncesinden……………………… 41  Ali Ay 

Hayal Dünyasında Bir Teyze …………………………….. 45   Sadık Güvenç 

İhtiyarlık…………………………………………………………… 47  H.Yusuf Demirel 

Etkinlikler, Haberler ………………………………………… 48 

 

https://68.media.tumblr.com 

Sevilen bir yaşlı, 
 çiçek açmış kır gibidir... 



 

 

YAŞLANMA VE TOPLUM 

   Kimse kapısına yaklaştırmak istemese 

de yaşlanmak yaşamanın sonucu. Ne ka-

dar yaşarsak o kadar yaşlanacağız. Her ne 

kadar hissettiğimiz yaşta olsak da biyolo-

jik olarak ne gerekiyorsa oradayız. Kim 

yolun başında, kim ortasında, kim sonun-

da bilinmez. Önemli olan mutlu yaşamak, 

mutlu yaşlanmak.   

   İlk iki sayısını kurumumuzun adıyla çı-

kardığımız dergimizin adı bundan böyle  

“Yaşlanma ve Toplum” olarak değiştirildi. 

Dergimiz, alanında önemli bir boşluğu 

doldurma yolunda emin adımlarla ilerli-

yor. Yaşlılık bilimini (gerentoloji)  ve top-

lumsal yapımızı bir arada yansıtmayı 

amaçlıyoruz. 

   Dergimizin ilk sayısında  vakıf hakkında 

genel bilgilendirmeyi, bu yola neden çık-

tığımızı anlatmayı amaç edinmiştik. 

    İkinci sayıda vakfın kuruluşundan bu 

yana geçirilen evreler ve çalışmalar anla-

tılmış, kuruluş aşamasında sıkça yönelti-

len sorulara yanıt verilmeye çalışılmış ve 

kurumumuza destek amacıyla yapılan 

etkinlikler duyurulmuştu.  

   Bu sayıdan başlayarak dergimiz, okuyu-

cusuna “gerentoloji” (yaşlılık bilimi) ko-

nusunda bilgi vermeyi amaç ediniyor.  Bir 

yandan kurumumuzun içinde bulunduğu 

durumu yansıtırken  bir yandan da sağlıklı 

yaşamın ip uçları, yaşlı bakımı, bilinçli 

yaşlılık, sağlıklı yaşlılık;  yaşlı yakınlarının 

doğru davranış biçimleri gibi konuları uz-

manların kaleminden aktarmak istiyoruz. 

 

      Bu sayıda “alzhemier” konusunu işliyoruz. 

Hemen hepimizin tanık olduğu unutkanlık 

hastalığının evreleri, hastalıkla karşılaşan has-

ta yakınlarının davranışlarının, tutumlarının 

nasıl olması gerektiği hakkında önemli bilgiler 

veriliyor. Konunun uzmanları alzhemier hak-

kındaki değerli  görüşlerini bizimle paylaşıyor-

lar. 

   Vakfın amaçları içinde yer alan “mutlu yaş-

lanma” yı sağlamanın bir yolu olarak gördü-

ğümüz eğitim ve bilgilendirme için her sayı-

mızda bir yaşlılık hastalığını ele alacağız.  

    Vakfımız, imece kültürünün yansıması ola-

rak yoluna devam ediyor. Bununla ilgili yapı-

lan çalışmalara da  sayfalarımızda yer verdik. 

   Vakfın kurulma aşamasında  planlar yapılır-

ken uzun soluklu bir yolculuğa başladığımızı 

biliyorduk. Yola çıktık. Maraton başladı. Birin-

ci aşama bitti. Merkezimizin inşaatı el birliği 

ve gönül birliği ile tamamlandı. Odaların ve 

hizmet alanlarının döşemesi, donanımı  yine 

güzel bir dayanışma ile bitirildi. Bazı eksiklik-

ler zaman içinde giderilecektir. 

   Artık sakinlerimizi kabul etme aşamasına 

geldik. Onun için de görevli, sorumlu eleman-

larımızı kılı kırk yararak belirleme aşamasın-

dayız. İşin sağlam ve güvenilir olması için bu 

etapta da sakin davranmak istiyoruz. Bunun 

için araştırmalarımız devam ediyor. 

     Bahadın Yaşlanma Vakfı’na emek harcayan 

herkese sonsuz sevgi ve saygılarımızla.                                            

                                                    Sadık Güvenç 
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   Dergimizin üçüncü sayısında Bahadın 

Yaşlanma vakfı yönetim kurulu ve vakfın 

temsilcileri adına gelişmeleri kısaca değer-

lendirdikten sonra; önümüzdeki süreçte 

yol haritamızın genel bir taslağını sunmak 

istiyorum.  

   Çalışmalarımız çok yönlü devam ediyor. 

Katılımcı bir çalışmanın olmasına özen gös-

termekteyiz. Bugüne kadar 4250 kişi Türki-

ye (Bahadın, Ankara ve İstanbul), Almanya 

(Mainz, Berlin, Hamburg ve Mosbach) ve 

Hollanda’da toplantı, seminer, konferans 

ve bilgilendirme toplantılarına katıldı. Bu-

radan çıkan sonuç, öneri ve eleştiriler doğ-

rultusunda çalışmalarımızın yönünü belir-

ledik. Böylesi bir çalışma Türkiye’de ve Av-

rupa’da ilk defa yapılmaktadır. Karşılaştır-

ma yapacağımız herhangi kurum ve kuru-

luş olmadığı için Bahadın halkı ile birlikte 

yaşlılık konusunda farklı alanlarda çalışma 

yapan yönetici, uzman ve akademisyenler-

le sesli düşünerek çalışmalarımızı sürdür-

mekteyiz.   

 Çalışmalarımızda “nasıl bir bakım istiyo-

ruz?” sorusunu sürekli güncel tuttuk.  

   Kuşaktan kuşağa aktarılan yaşam biçi-

mini, gelenekleri ve ritüellerin özünü ko-

ruyup günümüz koşullarına uyarlayarak 

Bahadın’a özgü “bakım perspektifi” geliş-

tirdik. Geçmişten günümüze kadar gelen 

yaşam biçimini irdelediğimizde gördüğü-

müz şey “hümanist bakış açısı” nın ha-

kim olduğudur. İnsanı yaşamın ve çalış-

malarımızın merkezine koyarak; yaşlıları-

mızın mutlu bireyler olarak yaşamlarını 

sürdürmeleri temel amacımızdır. Mutlu 

ve bağımsız yaşlanma doğrultusunda üç 

kavram geliştirdik. Bunlar: 1) Bakım mer-

kezinde, 2) Evde bakım ve 3) Esnek ba-

kım.  

   Bahadın Yaşlı Bakım Merkezinin inşaat 

çalışmalarını tamamladık. Binanın fiziksel 

özellikleri tasarlanırken yaşlılarımıza uy-

gun olması ve onların bina içerisinde ba-

ğımsız hareket edebilmeleri düşünüldü 

ve o şekilde tamamlandı.  

   Toplam on iki tane oda ile hizmete baş-

lıyoruz. Her odada banyo ve tuvalet bu-

lunmaktadır. 1 kişilik, 2 kişilik ve 3 kişilik  

Bahadın Yaşlanma Vakfının Çalışmaları 

                                                                      Dr. İbrahim Yerden* 
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odalar yapıldı. Yaşlı bakım merkezinin 

mobilya, aydınlatma, lokanta ve mutfak 

dizaynı, soğutucu ve çamaşır odası ta-

mamlandı. Koridorlar yaşlılarımızın otu-

rup sohbet edebilmelerine ve dinlenebil-

melerine olanak sağlayacak  şekilde ha-

zırlandı.  

   Bahadın Yaşlı Bakım Merkezi çevre dü-

zenlemesi çalışmaları devam etmektedir. 

Uzmanlar tarafından çevre düzenleme 

projesi hazırlandı: yaşlılarımızın dinlen-

me yerleri, hobi bahçesi gibi düzenleme 

çalışmaları devam etmektedir.  

   Bakım Merkezinde “anılar müzesi” ça-

lışmalarına başlandı. Kasaba halkının 

(kadın ve erkeklerin) kullandıkları el işle-

ri, çalışma aletleri gibi araç ve gereçler-

den oluşan “anılar veya hatırlama müze-

si” planlanmaktadır. Bunların bir kısmı 

bahçeye yerleştirilecektir.  Bilindiği gibi 

“anılar” veya “hatırlama müzesi” tarihi 

bir geleneği yeni kuşaklara aktarmanın 

yanında; yaşlılarımızın geçmişleri ile bağ 

kurmalarında önemli bir etkendir. İnsan-

lar yaşlandıkça güncel yaşamdan ziyade 

geçmişlerine yönelirler.   

   Yaşlı Bakım Merkezinde çalışacak ele-

manların profil çalışmaları yapıldı. Yakın 

bir zamanda profile uyan elamanlar işe 

alınacaktır. Profesyonel çalışma ekibi ola-

cak, bu kişiler düzenli bir şekilde yeni bil-

giler ve çalışmalar konusunda yönlendiri-

lerek bilgi donanımının sürekliliği sağla-

nacaktır.  

    Kasabamızda yaşlılar için (profesyonel 

çalışma ekibinin yanında) Bahadın beledi-

yesinin girişimleri ile gönüller çalışması 

başlatıldı. Gönüllülerin yaşlılıkla ilgili eği-

tim çalışmamalarına önümüzdeki süreçte 

de devam edeceğiz.   

   Finans çalışmalarımız Türkiye ve Avru-

pa’da devam ediyor. Farklı konularda pro-

jeler geliştirmek için girişimlerde bulunu-

yoruz. Kurumsal ve bireysel (senelik bağış 

üyeliği), bağışlar gibi çalışmalar sürdürül-

mektedir.  

   Yaşlı Bakım Merkezi inşaat tadilatının 

ödemelerinin büyük bir kısmını değerli iş 

adamlarımız ve aynı zamanda yönetim 

kurulu üyesi olan Remzi Kaplan ve Muhsin 

Aktürk yaptılar, bu vesileyle kendilerine 

kurumumuz adına ve Bahadın halkı adına 

sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

   Kasabamızda genel anlamda yaşlılık ko-

nusunda halka yönelik bilgilendirme çalış-

malarına (sempozyum, konferans, toplan-

tılar ve sunumlar aracılığı ile) devam ede-

ceğiz. Bilgilendirme çalışmalarımız; sağlıklı 

yaşlanma, yaşlılık ve beslenme, yaşlılık ve 

cinsellik, yaşlılıkla birlikte değişen aile içi 

ilişkiler, yaşlılık psikolojisi, çocukların yaş-

lanan anne-babaları ile iletişimleri gibi 

konularını içerecektir. 

   Bahadın belediyesi ile ortak ve uyumlu 

çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam 

etmektedir. Birlikte projeler hazırlayıp 

yaşama geçireceğiz. Bilindiği gibi kasaba  
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nüfusu gittikçe yaşlanmaktadır. Bu yüz-

den çalışmalarımızda yaşlılarımızı her 

zaman göz önünde bulundurmak zorun-

dayız.  

    Sokakların, caddelerin, parkların dü-

zenlenmesi sırasında yaşlılar dikkate 

alınmalıdır. Her bakımdan çevreye örnek 

olan Bahadın Belediyesinin engelleri yok 

etmede de öncülük ederek  engelsiz kal-

dırımlar yapmakta olduğunu görüyoruz. 

Bu değişiklik (yürümekte sıkıntılı) yaşlıla-

rın kullanacağı mobil araçlar için de 

önemlidir. Kasabamıza yaşlılar için yakın 

bir zamanda mobil araçlar getirilecek ve 

ihtiyaç sahiplerine bağışlanacaktır. Halka 

açık yerlerdeki engeller üzerinde beledi-

ye ile görüşmelerimiz devam edecektir. 

Örneğin belediye gibi önemli bir kuru-

mun binasının, yaşlılarımız ve engellileri-

miz için engelleri olduğunu, bu engelin 

en aza indirilmesi için hemen çalışma 

yapılmasının gerektiğini buradan hatırla-

talım.  

   Dergi çalışmalarımız yoğun biçimde 

devam etmektedir. Yayın kurulu üyeleri-

miz farklı ülke ve şehirlerde yaşamaları-

na rağmen teknolojinin (Skype ve what-

sApp) olanaklarından yararlanarak dü-

zenli toplantılar  yapıyorlar. Amatör       

ruhumuzu yitirmeden gittikçe profesyo-

nel bir çalışma biçimini yakalamaya çalı-

şıyoruz. Kasabadaki veya kırsal yaşam 

bölgelerindeki yaşlılığı birçok yönü ile 

irdeleyerek anlatmaya çalışıyoruz. Bu 

bağlamda gelenek, örf ve adetleri günü-

müz koşullarına uyarlayarak anlatmaya 

özen göstermekteyiz. Dergimiz, yöresel 

bakım kültürünü ve geleneklerimizi ba-

kım kurumlarına, gerontoloji disiplininde 

çalışan akademisyenlere, öğrencilere ve 

evrensel dünyaya taşımaktadır. Aynı za-

manda da Türkiye ve Avrupa’daki dene-

yim ve bilgileri aktarmaktadır. Türkiye’de 

kendi alanında ilk defa yapılan çalışma 

olmanın gururunu taşıyoruz.  

   Kasım 2016’da Türkiye Temsilcilerimi-

zin hazırladıkları broşürde vakfımızın 

amaçları ve çalışma ilkeleri  vurgulanmış-

tır. 

   Çalışmalarımıza desteklerini sunan her-

kese teşekkürlerimizi sunarız… 

   Bu yapılan çalışma her ne kadar şu an-

daki yaşlılarımız için gibi gözükse de; bir 

gün bizim için de gerekli olacaktır… 

   Bahadın Yaşlanma Vakfı yönetim kuru-

lu üyeleri ve Türkiye temsilcileri adına 

vakfımıza emek veren herkese saygıları-

mı sunarım. 

                    *Dr. İbrahim Yerden        

                  Bahadın Yaşlanma Vakfı    

                   Yönetim Kurulu Başkanı 
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Dairelerde ve Alzheimer Saraylarında  
Uzun Ömürlü İkamet* 

 
Daha iyi bir insanca yaşam için ne tür konutlar gerekli? 

 
Prof.Dr. Hans Becker 

   Hollanda’da hümanist bakış açısına uygun, 
yani insanca ve insana değer bir yaşam için 
kurulmuş bir vakıf olan Hümanitas, yaşlıların 
hayatlarını, ömürlerini en makul ve insanca 
şartlar altında geçirmeleri için, çeşitli proje ve 
çalışmalara imza atmıştır. Bu yazıda, Alzhei-
mer hastalarının, uzun ve rahat bir ömür geçi-
rebilmeleri için kurgulanıp yapılmış konut ve 
girişimler üzerine duracağız. Söz konusu çalış-
malar, yaşlıların bağımsız hareket edebilmele-
ri ve kendi kendilerine yeterlilikleri üzerine 
kurgulanmıştır. Alzheimer hastalarının ko-
numları ve rahatsızlıklarını da göz önünde 
bulundurarak, onların kendi konumlarına en 
uygun, hangi koşullarda barınacağına dair 
projelere değineceğiz.  
 
   Yukarıda bahsi geçen girişimler 80’li yıllarda 
birçok bakımdan çığır açmış ve çeşitli tartış-
maları da beraberinde getirmiştir. Yani yaşlıla-
rın bakımı ve yaşam koşullarının kalitesinin 
artırılması için yapılmış olan girişimler olarak, 
çığır açmıştır. Bu yıllar aynı zamanda merkezi 
iktidarın refah ve diğer soysal alanlardan geri 
çekildiği dönemlerdir. Merkeziyetçi anlayışın 
ademi merkeziyetçi anlayışa yerini terk ettiği 
bir zamandır. Bir başka ifadeyle hükümetin 
refah alanında görevinin sınırlandığı dönemle-
re denk düşmektedir. Hollanda’nın birçok böl-
gesinde ve şehrinde (Rotterdam başta olmak 
üzere) Hümanitas, hümanist dünya görüşüne 
tekabül edecek tarzda konut ve projelerin 
geliştirilmesi için çaba göstermiştir. Söz konu-
su projeler halen en insanca ve yaşlılara kali-
teli hizmet veren kurumlar olarak işlevini sür-
dürmektedir.  

   80’li yıllardan itibaren Hollanda’da yapılan 
tartışmalar yaşlıların bilinçli ve kendi iradele-
ri doğrultusunda, ne tür bir ortamda yaşaya-
cakları ve yapacakları tercihleri üzerine yo-
ğunlaşmıştır. İnsanın özgürleşmesi, kendi 
bireysel tercihlerinden geçer. Yani nasıl ve 
hangi koşullar altında yaşamak istediği husu-
sunda yapacağı seçenekler, onun insanca bir 
ortamda yaşamasını sağlar. Hümanitas’ın 
yaptığı tüm çalışma bu doğrultudadır. İnsa-
nın insanca yaşaması ve kendi çehresine şekil 
vermesi doğrultusundadır. Elbette 80’li yıllar-
da yapılan tartışmalarda eksik olan hususlar 
da mevcuttu. Mesela bakıma muhtaç yaşlılar 
için geliştirilen hizmet anlayışı, hastayı bir 
bütün olarak ele almıyordu. Sadece onu iyi-
leştirebilecek bir hasta olarak algılıyordu. 
Oysa bu anlayış hümanist bir bakış açısı de-
ğildi. Kuşkusuz bu anlayış bireyin özgür ve 
kendi gücü doğrultusunda girişimini içeriyor-
du. Eğer birey bağımsız bir şekilde hareket 
edip, kendi bakımını sağlayabiliyorsa, bu en 
makul ve insancıl bir yaklaşımdı. ‘Kendi ken-
dine bakabilen insan, insandır’. Aksi taktirde 
insanı insana muhtaç kılmak asla hümanist 
bir yaklaşım olamazdı. Hümanist yaklaşım, 

insan özgürlüğünü ve kendi özgünlüğünü 
çıkış noktası olarak alır. Bu bağlamda yar-
dım veya bakım insanın kendi iradesinin 
güçlendirilmesini öngörür. Talep ile arzın 
örtüşmesi, talep edenin neye ne zaman 
ihtiyaç duyduğunu belirtmesi demektir.  
 
   Bu satırların yazarı, o günden itibaren 
yaşlılar için bakım konutları yerine, onların 
bağımsız ve özgürce yaşayacakları  
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konutları kurmak için yola koyuldu. Bir 
başka deyişle, yaşlı ve bakıma muhtaç in-
sanların kendi ortamlarından uzaklaştırıl-
ması, onların yaşam alanlarını kısıtlamak 
ve başka bir dünyaya göndermek mahiye-
tini taşımaktaydı. Oysa insanın kendi ya-
şam koşul ve ortamından kopması, farklı-
lıkların ortadan kaldırılması, onun hayat 
damarlarının kesilmesini ifade etmektey-
di. Halbuki insan, karışık, zengin-yoksul, 
yerli-yabancı, genç - yaşlı gibi farklılıkların 
olduğu bir ortamda daha iyi yaşayabilirdi. 
Bu anlayışa tekabül eden yaklaşım, mese-
lenin sırf fiziksel yani konutsal bir sorun 
olmadığı, fakat sosyal, duygusal ya da in-
sancıl bağlarla alâkalı olduğunu beraberin-
de getirdi. Bu konutlar kendi kendileri için 
yeten, insanın insanca, özgür bağımsız 
yaşadıkları konutlardır. Bir taraftan uzun 
ömürlü, diğer taraftan ömrü uzatan ko-
nutlar. Refah ve bakım taleplerine rağ-
men, kişinin geçmişi ve yaşam koşulları ile 
bağlantılarının kesilmediği bir ortamı 
(fiziksel ve ruhsal olarak) kurgulamaktadır. 
Bu doğrultuda inşa edilen konutlar, bireyi 
ne geçmişinden ne de geleceğinden ko-
parmakta, onu kendi hafızası doğrultusun-
da konuşlandırmaktadır. Bir bakıma ‘insan 
doyduğu yerde değil, doğduğu yerde ağır-
dır, doğduğu yerde ise insandır’. Yaşlanın-
ca doğduğu yer belirleyici olur da, ondan 
ötürüdür! Hümanitas’ın özelliği de bu olsa 
gerek. Yani insanın doğduğu ve hafızasın-
da kalan  neyse onunla birlikte yaşamasını 
sağlamaktır. İnsan neyse odur! Olmadığı 
bir şeyi insana atfetmek, doğal değildir! 

      Villa da mı yoksa Alzheimer  
    saraylarında mı? 
    İnsan nerede mutlu olur?  
   İnsan nerede insandır? 
 
   Mutluluk nedir? İnsanın yemesi, içmesi mi 
yoksa insana yaraşan bir şekilde yaşaması 
mı? Bilin ki insan insanla mutludur. İnsan 
dışı bir mutluluk mümkün müdür acaba? 
Onun içindir ki Alzheimer ve demans hasta-
lığına yakalanmış kimselerin en güzel ve in-
sana yaraşır bir şekilde yaşaması için gerekli 
koşulların yaratılması elzemdir. En önemlisi 
de, bireyin doğduğu, gelişip, serpildiği bir 
ortamda tekrar yaşlılık aşamasını tatması ve 
kendisini nihai sona hazırlamasıdır! 
 
   Oysa biliyoruz ki, çok zengin aileler, de-
mans durumanda, çok lüks villalarda yaşa-
makta ve geçmişini taklit ederek, söz konu-
su demans düzeyindeki yaşlılar için, yeni bir 
ortam hazırlamaktadırlar. Peki biz hüma-
nistlerin yaptığı nedir? İnsanı insan olarak 
doğdukları ortama tekrar götürmektir. Çev-
re, çehre, konut, hayat, hikaye, masal, ne 
olursa olsun, insanın insan olarak kendisini 
geliştirdiği alanları tekrar inşa etmek, tekrar 
geçmişi, masalları, hikayeleri ve dahi efsa-
neleri canlandırmak, bunama aşamasındaki 
bir şahsın tekrar, kendisini tanıması, anla-
ması ve kendisine dönmesi için yapılması 
gereken ne varsa, hepsini yapmaktır, hüma-
nist bakış açısı budur. İnsan neyse odur. 
Başka türlü de olmaz! İnsanın insan olması, 
insan olmasından geçmektedir!  Başka bir 
yol var mı acaba? O zaman insan için yap-
mamız gereken, ona yaraşır konutların, inşa 
edilmesi, özgür ve bağımsız bir şekilde onun 

hayat koşullarının sağlanmasıdır. 

—————————————————————————————————————————— 

*Prof. Dr. Hans Becker’in “Dairelerde ve Alzheimer Saraylarında Uzun Ömürlü İkamet” adlı 
yazısını Hollandacadan Türkçeye Drs. Zafer Aydoğdu çevirmiştir.  
Prof. Dr. Hans Becker, aynızamanda Bahadın Yaşlanma Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. 
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“Neden böyle hastalara kimse sokulmu-
yor? Kötü bir şey yapmıyor ki. Konuşmu-
yor sadece. Ben konuşuyorum o destek-
liyor. ‘Bak ne güzel konuşuyorsun, de-
vam et,’ diyor. Eve geçmiş olsun demeye 
gelenlere bir şey anlatmıyor. ‘Ben sizin 
anlattıklarınızı anlamıyorum kavrayamı-
yorum,’ deyip başını tutuyor... Onun bu 
hastalığı beni mahvetti. Kader arkada-
şımdı o benim. Her şeyi birlikte yapardık, 
birlikte gezerdik. Neden bilmiyorum, 
gece bile şimdi Ahmet diye bağırarak 
uyanıyorum. Bakıyorum, yatıyor orada.” 
S. (Alzheimer hastası eşine bakıyor)** 

   Bahadın Yaşlanma Vakfı Dergisi Yaşlanma 
Ve Toplum’un bu sayısında Alzheimer hasta-
lığı konusunun işlenmesini isteyenlerdenim. 
Çünkü Alzheimer, yaşlılıkta en önemli hasta-
lıklardan biri. Aynı zamanda alzheimer hasta-
lığı süreci en çok hastanın çevresindekileri 
etkiliyor. Çoğumuz bu hastalığı doğru te-
laffuz bile edemezken, bir gün bir yakınımızın 
başına gelmesiyle ya da aile üyelerinden biri-
nin alzhemier olmasıyla hastalıklardan ha-
berdaroluyoruz. Bu nedenle bu yazıda alzhei-
mer hastalığı ile aile bireyleri ve bakıcıların 
karşılaştıkları durumlara değinmek istiyo-
rum. 

   Alzheimer hastalığı adı çok yaygınlaşmadan 
önce yaşlıların bellek kayıpları, unutkanlıkları 
ya da olağan olmayan davranışları, bunama  

   Bu yazıda Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 
“Türk Toplumunda Demans Algısı ve Sosyal Dışlanma: Antalya Örneği” projesi kapsamında 
Demanslı yaşlısına bakım veren aile yakınlarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler-
den yararlanılmıştır. 

ALZHEİMER HASTALIĞI VE BAKIMI 

                                                                        Nilüfer Korkmaz Yaylagül* 

olarak adlandırılırdı, ki onlara da “bunak” de-
nirdi ve doğrudan yaşlılıkla bir tutulurdu. Şim-
di bunamanın alzheimer gibi tüm demans 
tiplerinin genel adı olduğunu biliyoruz. De-
mans, çeşitli sebeplerle bellek kayıplarını, 
olağan dışı davranışları içeren zihinsel, ilerle-
yici bir hastalık. Alzheimer ise temelinde be-
yinde birtakım değişikliklere yol açan bir de-
mans türü. Yaşlılık bu hastalığın en önemli 
risklerinden biri. İleri yaşlarda bu hastalığa 
yakalanma oranı artıyor. 

   Tıbbi/bilimsel bakış açısının yaygın olmadığı 
bir toplumda yaşamaktayız ve karşılaşılan 
hastalıkların hastalık olarak görülüp çareler 
aranmak yerine başka türlü çözülmeye çalışıl-
ması söz konusu olabiliyor. Hastalıkla ilgili 
bilgi sahibi olunmadığında hem hasta yakınla-
rı hem de hastanın çevresi tarafından, hasta-
nın uygunsuz davranışları, hareket isteği vb. 
nedenlerle yatağa bağlanması, toplumdan 

   ——————————————————— 
*Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi  

**   Bu yazıda Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Birimi tarafından desteklenen “Türk Toplu-
munda Demans Algısı ve Sosyal Dışlanma: Antalya Ör-
neği” projesi kapsamında Demanslı yaşlısına bakım 
veren aile yakınlarıyla yapılan görüşmelerden elde edi-
len verilerden yararlanılmıştır. 
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izole edilmesi, suçlanması söz konusu olabili-
yor. Bu durum ise baş edilmesi zor olan bu 
hastalığı daha travmatik bir hale sokabiliyor. 
Bu nedenle alzheimer hastalığına yönelik bir 
farkındalık oluşturmak çok önemli. 

   Alzheimer hastalığı, üç evreden oluşmakta: 
ilk, orta ve ileri evre. Her birinin belirtileri 
olsa da bu evreleri kesin sınırlarla birbirin-
den ayırmak mümkün değil. Ancak ilk evre, 
erken ilaç kullanımına başlanması ve hastalı-
ğın ilerlemesinin yavaşlatılması açısından 
önem taşıyor. Hem bu ilk evre bulgularının 
çoğu zaman dikkate alınmaması, olağan yaş-
lılık belirtisi sayılması hem de hastalığın iler-
leyici bir hastalık olması nedeniyle genellikle 
hastalık, teşhis konulduğunda birinci evreyi 
geçmiş oluyor. Bu durumda ise hastalıkla ilk 
tanışıklık, hastalıkla ilgili sarsıcı deneyimlerin 
ortaya çıktığı döneme rastlıyor. Başlangıçta 
isimlerin hatırlanamaması ya da konulan 
eşyaların yerlerinin bulunamaması, günlük 
yaşam içinde karşılaşılan unutkanlıklar, ko-
nuşulanları tekrarlama, konuşma ve oryan-
tasyonda bozukluklar görülebilir. Orta evre-
de zamanı karıştırma, hatırlama konusunda 
yetersizlikler, kişilik değişiklikleri, iletişim 
kurmada zorlanma, gezinme isteği ve halüsi-
nasyon görme ve huzursuzluk durumu orta-
ya çıkabilir. Hastalık, genellikle bu orta evre-
de fark ediliyor ve doktora başvuruluyor. 
Ancak bu evrede hastaların kendilerine bak-
maları ve kendi işlerini yapmaları konusunda 
yetersizlik ortaya çıkabiliyor, ev dışında kay-
bolabiliyorlar. Yakınlarını tanıyamama, halü-
sinasyon görme ve huzursuzluk, uygunsuz 
davranışlar, kişilik değişiklikleri bu evrede 
bakım konusunda en çok zorlanılan durum-
lar. İleri evrede ise bu hastaların tam bir ba-
ğımlılığı söz konusu olabilir. Hareket etme-
de, konuşmada ve beslenmede gerilemeler 
ortaya çıkabilir. Hasta yatağa bağımlı olabi-
lir, düzenli tuvalet alışkanlıklarını yerine geti-
remeyebilir, yutmakta ya da çiğnemede  

sorunlarla karşılaşılabilir (Bkz. Küçükgüçlü 
vd., 2017; Canpolat ve Yardımcı, 2016).  

   Alzheimer hastasının bakımı ülkemizde ge-
nellikle aile bireyleri tarafından üstlenilmek-
te. Bakım konusunda kamusal politikalar son 
derece sınırlı. Dolayısıyla aile, Alzheimer has-
talığı ile karşılaştığında hem maddi ve sosyal 
destekten yoksun oluyor, hem de hastalıkla 
nasıl baş edebileceğini ve hastaya nasıl baka-
cağını bilemeyebiliyor. Üstelik ücretli olarak 
kaliteli bakım hizmeti bulmak da son derece 
zor. Büyük kentlerde bakıcı bulmak zorken 
kırsal bölgelerde neredeyse tamamen imkan-
sız hale geliyor. Bu nedenle Alzheimer hasta-
sına çoğunlukla eşi, çocuğu, gelini / damadı 
ya da bir yakını bakıyor.  

   Aileden birinin Alzheimer olması, tüm aile 
için bir travma yaratmakta. Bu travmanın 
temel nedeni, bireyin davranış değişiklikleri, 
yakınlarını tanıyamaması, bilişsel ve bağımsız 
hareketlerinde gerilemeler gibi nedenlerle 
hastanın neredeyse artık başka biri olması. 
Görüşme yaptığımız bir hasta yakını bunu 
şöyle ifade etmişti; “Onu artık babam gibi 
görmüyorum. O başka biri. Ben babamı iki yıl 
önce kaybettim”. 

   Bireyin davranış değişiklikleri, agresif davra-
nışlar da aile yakınları tarafından tepkiyle 
karşılanıyor fakat hastalıkla tanışma sürecin-
de aile yakınları ilk kez bu tür davranışlarla 
karşılaştıkları için doğrudan hastayı suçlaya-
biliyor. Özellikle hastalığı kabul etme açısın-
dan bu süreç, hem hasta hem de aile bireyle-
ri için son derece zor. Yapılan araştırmalar, 
hastalığı kabullenme ve hastalık hakkında 
bilgi edinmenin bakım verenin yükünü ha-
fiflettiğini gösteriyor (Küçükgüçlü vd., 2017; 
Koca vd., 2017). 

   Alzheimer hastasının günlük bakımı, ona 
bakım verenin tüm yaşamını altüst edebili-
yor. Çalışıyorsa işten ayrılmak zorunda kala-
biliyor, sosyal ilişkileri azalıyor, kendine  
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ayırdığı vakit azalıyor. Bu konudaki araştır-
malar, bakım verenlerde yorgunluk, öfke, suç-
luluk, hastadan utanma, gelecek kaygısı, sos-
yal izolasyon ve depresyon gibi psikolojik ve 
bedensel etkilerin ortaya çıktığını gösteriyor 
(Bkz. Akyar 2011; Akyar ve Akdemir, 2009; 
Canpolat ve Yardımcı 2016). 

Bu hastalıkla başa çıkmak ve Alzheimer hasta-
sı birinin bakımını sağlamak son derece me-
şakkatli bir süreç olsa da bakım verenlerin 
bakım yükünü hafifletecek stratejiler de geliş-
tirmek mümkün. Temelde tıbbi bakım, ilaç 
tedavisiyle oluyor. Ancak hasta yakınlarının ve 
bakıcıların yapabileceği şeyler de var. Öncelik-
le hastanın hareket isteği nedeniyle de sürekli 
kapalı ortamlarda ve hareketsiz kalması, agre-
sifliğini ve hareket isteğini daha da arttırabili-
yor. Hastanın hareket isteğini engellemek 
yerine hastayı kısa yürüyüşlere çıkarmak öne-
rilebilir. Hastanın bellek kayıpları hastalık sü-
resince ilerlediği için hastanın bildiği, daha 
önce yaşadığı çevrede yaşaması tavsiye edili-
yor. Özellikle hastalık sürecinde yaşam çevre-
sinin değişikliği, hastanın bu çevreyi hafızası-
na alamamasından dolayı burayı evi olarak 
kabul edememesine neden olabiliyor. Bu ne-
denle hastanın düzenli bir çevrede yaşaması 
önemli. Diğer bir önemli konu hastanın sosyal 
ilişkilerini destekleyici stratejiler geliştirmek. 
Hastayı diğer insanlardan soyutlamak yerine 
basit, kolay iletişim yolları kullanmak ve çev-
resindeki insanlarla ilişkisini mümkün oldu-
ğunca sürdürmesini sağlamak faydalı bulunu-
yor (Ünsal ve Barlas, 2008). 

   Hasta ile iletişim kurmak önemli olmakla 
birlikte iletişimin hastayı strese sokmayacak 
ve agresifleştirmeyecek şekilde olması gerekli. 
Örneğin, hızlı ve karmaşık cümleler kurma-
mak, onun cevap vermesine olanak tanımak, 
onu utandırmaktan kaçınmak, ona güven ver-
mek, yüksek sesle konuşmamak, sakin bir ses 
tonuyla konuşmak, iyi hatırladığı konular üze-
rinde konuşmak, hatırlayamadığı durumlarda 
onu utandırmamak gerekli. Hastaya dokun-
mak, onu sakinleştirmek ve güven vermek 
açısından önerilen bir diğer davranış şekli 
(Ünsal ve Barlas, 2008). 

    Hastanın ajite olduğu durum ve ortamları 
gidermeye çalışmak da önemli. Örneğin, bir has-
ta hikayesinde hasta yakını hastanın aynaya 
bakınca çok agresifleştiğini belirtmiş, daha son-
ra evde hastanın ayna görmemesini sağlamıştı. 
Başka bir hasta yakını, annesi agresifleşince avu-
cuna bir ip yumağı koyduğunu ve bunun onu 
sakinleştirdiğini ifade etmişti. Bu tür hastalara 
özgü durumları göz önünde bulundurarak ön-
lem almak da bu sürecin daha hafif yaşanması-
na yardımcı olabilmektedir. 

    Sonuç olarak, çağımızın hastalığı olarak görü-
len Alzheimer hastalığı, yaşlılıkta ortaya çıkan, 
ilerleyici bir hastalık ve bakımı zor ve yıpratıcı. 
Bakım verenin bu hastalıkla başa çıkabilmesi 
için ise öncelikle bakım verdiği kişinin hasta ol-
duğunu kabul etmesi gerekiyor. Hastalığın kabu-
lü hastalıkla ortaya çıkan durumların daha kolay 
tolere edilmesini sağlayabilir. Hastalık hakkında 
bilgi sahibi olmaları ve günlük yaşamda hastayı 
olumlu etkileyebilecek yollar denemeleri de 
önemli bir adım. Toplumsal düzlemde ise birey-
sel çabalar yetersiz kalıyor ve Alzheimer hastası-
nın bakımını kolaylaştıracak bakım desteklerinin 
sağlanması gerekiyor. 
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Yarım saat önce gerçekleşen bir olayı unutuyorsanız 

ALZHEMİER OLABİLİRSİNİZ 
   Hafıza kaybı, günlük işleri yapmada zor-

lanma ve davranış değişiklikleri gibi yakın-

malarla ortaya çıkan Alzhemier, çağımızın 

en önemli sorunlarının başında geliyor. 

Sinsi ilerleyen hastalıkta erken teşhis 

önemli.  Uzmanlar elli beş altmış yaşların-

dan sonra yılda bir kere beyin check-up’ı ve 

hafıza testi yapılması gerektiğini belirterek 

“Eğer yarım saat önce gerçekleşmiş bir 

olay unutuluyor ve yaşanılmamış gibi dav-

ranılıyorsa  beklemeden doktora gidilmesi 

gerekiyor” diyorlar. 

   Hastalığın görülme sıklığına yönelik yapılan 

çalışmalar, 2016 yılında ülkemizde beş yüz 

bin, ABD’de beş milyon, dünyada elli milyon 

hasta olduğunu gösteriyor. Bu sayının her 

yirmi yılda bir ikiye katlanacağı öngörülüyor. 

2050’de hasta sayısının yüz otuz milyonu 

geçeceği tahmin ediliyor. Hastalığa dikkat 

çekmek için 2015’te ABD Alzhemier Birliği 

tarafından haziran ayı ‘Alzhemier& Beyin 

Farkındalık Ayı’ olarak ilan edildi. En uzun 

gün olan 21 Haziran’da ise aktivitelerin en 

yoğunlaştığı gün olarak belirlendi. 

ALZHEMİER HASTASI İLE İLETİŞİMDE  TEMEL KURALLAR 

*Asla tartışma, onun yerine kabul et. 

*Asla sorgulama, onun yerine konuyu değiştir. 

*Asla utandırma, onun yerine dikkatini dağıt. 

*Asla öğüt verme, onun yerine onore et. 

*Asla unutuyorsun deme, onun yerine anılarını tazele. 

*Asla “sana söylemiştim,” deme, onun yerine tekrar et. 

*Asla yapamazsın deme, onun yerine teşvik et. 

*Asla emir verme, onun yerine rica et. 

*Asla dalga geçme, onun yerine takdir et. 

                                    ‘Yıkıcı değil, yapıcı olun.’  

 “Beynini Genç Tut” adlı bir kitap yazan  Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya, sürekli unuttuğu 

söylenen bir hastanın yaşam motivasyonunu kaybettiğini, kendisini işe yaramaz hissettiğini 

belirterek “O nedenle cümleleriniz yıkıcı değil yapıcı olsun” dedi. 

Cumhuriyet 21 Haziran 2017 Perşembe s.2 

https://www.google.com.tr/&iact=mrc&uact=8 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images 
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Alzheimer Hastalığının On Belirtisi! 

   Unutkanlık yediden yetmişe hepimizin 
ortak sorunu. Öyle ki, arkadaşlarımızın isim-
lerini, arabamızı nereye koyduğumuzu, öğ-
leyin hangi yemeği yediğimizi ya da ocağın 
altını kapatmayı zaman zaman unutabiliriz, 
ama bir süre sonra hatırlayıveririz. 
 
 Bu tür basit unutkanlıklar, çoğu kez kısa 
süreli ve geçicidir ve çok da ciddiye alınmaz. 
Ancak yaşla gelen ciddi unutkanlıkların Alz-
heimer hastalığının habercisi olabileceği 
dikkate alınmalı ve hemen bir hekime baş-
vurulmalı.  
   Unutmayın ki, bunama yaşlılığın doğal bir 
sonucu değildir. 
 
         UNUTKANLIK NEDENLERİ 
 
- Aşırı stresli ortamda bulunmak, 
- Zihinsel meşguliyetin fazla olması, 
- Depresyon geçiriyor olmak, 
- Aşırı sorumluk duygusundan dolayı çok 
ayrıntılara dalmak, özden uzaklaşmak, 
- Çevresel uyaranların eksik olması, 
- Ekonomik ve sosyal nedenlerle beslenme 
bozuklukları, 
- Bazı kaygı bozuklukları, 
- Şizofreni, 
- Disosiyatif bozukluk, 
- Demans (bunama), 
- Kafa yaralanmaları, 
- Beyin kanamaları, 
- Beyni tutan mikrobik vs hastalıklar ( me-
nenjit, ensefalit, apse), 
Vitamin eksiklikleri (B- 12 vitamini), 

- Bazı epilepsi türleri, 

- Düşünce takıntıları ve kuruntuları içinde 

olmak. 

 
 

   Alzheimer hastalığının habercisi on belirti 

   1-Yakın geçmişle ilgili unutkanlık 

   Yakın geçmişkteki olaylar, insan isimleri ve 

telefon numaraları sık unutulur ve sonra da 

hatırlanamaz ve aynı sorular tekrar sorulur. 

   2-Günlük işlerde güçlük 

   Günlük ev işlerini yapmakta, kendine bak-

makta, uygun elbiseleri seçmekte güçlük ya-

şanır. 

   3-Konuşma güçlüğü 

   Konuşurken çok basit kelimeler bulunama-

yabilir ya da yerine uygun olmayan kelimeler 

kullanılabilir. 

   4-Zamanı ve mekanları karıştırma 

   Gün, ay, yıl unutulabilir, her gün geçilen 

sokakta kaybolunabilir. 

   5-Yargı ve karar verme güçlüğü 

   Önemli sorumluluklar tamamen unutulabi-

lir, uygun olmayan şekilde giyinilebilir, saba-

ha karşı yürüyüşe çıkmaya kalkılabilir. 

    6-Soyut düşünme güçlüğü 

   Basit hesaplar yapılamayabilir, rakamla-

rın ne işe yaradığı unutulabilir, plan yap-

makta güçlük çekilebilir. 

 

   7-Eşyaları yanlış yerlere koyma 

   Eşyalar olmadık yerlere, örneğin ütü 

buzdolabına ya da kol saati şeker kavano-

zuna konabilir. 
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    8-Ruh hali ve davranış değişiklikleri 

   Görünür bir neden yokken, çok çabuk ağla-

nabilir, alıngan ya da çok sinirli olunabilir. 

   9-Kişilik değişimleri 

   Şüpheci, ürkek, saldırgan vb. bir kişilik kaza-

nabilir. 

   10-Sorumluluktan kaçınma 

   Çok önemli konularda bile pasif hale geline-

bilir ve en basit işlerde bile sürekli teşvik gere-

kebilir. 

 

   Bunama yaşlılığın doğal sonucu değildir! 

   Her insan zaman zaman bazı şeyleri unutur 

ama iyi tanınan kişileri ve nesneleri ve iyi bili-

nen olayları ve yakın zamanda öğrendiği şeyle-

ri hatırlamakta zorlanıyorsa bu, bunamanın 

belirtisi olabilir (özellikle altmış yaş üzerinde 

ise) 

   - Bu hastalıkta; beyinde, hücre ölümü olur ve 

önce hafıza sonra davranış ve kişilik bozulur. 

   Genelde altmış yaşından sonra başlar. 

   - Beyin MR’ sinde beyin küçülmüş (atrofi) 

görülür. Bazen de damar tıkanıklıkları görülür. 

   - Hasta geçmişi iyi hatırlar fakat yeni şeyleri 

öğrenemez, hafızaya kayıt edemez. Hep eski 

günleri anlatır ve eski günlerde yaşar. Bu du-

rumda hasta yakınları hastanın hafızasını çok 

iyi olduğunu zanneder!!! 

   - Yakınlarının isimlerini unutur, kişileri karış-

tırır. 

   - Ocakta yemek unutur, evin kapısını açık 

bırakır, banyoda-tuvalette kilitli kalır, alışveriş 

yaparken para hesabını karıştırır, evini ve ma-

lını ucuza satabilir, haberleri takip edemez ve 

bulmaca çözemez. 

   - Üstüne-başına dikkat etmez, temizliğe dik-

kat etmez, eskiden becerebildiği işleri becere-

mez. 

   - Konuşurken kelimeleri bulmakta zorla-
nır, daha az konuşur, geçmişteki olaylardan 
bahseder ve şimdi yaşıyormuş gibi zanne-
der. Geçmişteki olayları ve kişileri iyi hatırlı-
yor olması bunama olmadığı anlamına gel-
mez. Bunamada esas sorun yeni şeyleri 
hatırlama güçlüğüdür. 
   - Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşur veya 
yapar. 
   - Hasta günlük işlevlerini planlayamaz, 
koordine edemez. 
   - Adresleri karıştırır, kaybolur, evin odala-
rını karıştırır, elbiselerini buzdolabına ko-
yar. 
   - Hastalık ilerledikçe hayal görür, çocuk 
gibi davranır, idrar kaçırır, hırçınlaşır veya 
sürekli uyur veya gündüz az uyur gece sü-
rekli uyanık kalır. 
    -Şüpheci olabilir, “karım beni aldatıyor, 
paramı çalıyorlar, duvarda böcekler var, 
beni öldürecekler, vb” diyebilir. 
    -Sinirlilik, hırçınlık, küfür olabilir. 
   -Depresyon veya psikoz bunamanın ilk 
belirtisi olabilir !!! 
   - Evden çıkmama, sürekli uyku hali veya 
uykusuzluk olabilir. 
   - Hastalık kendini ilk başta depresyon ola-
rak gösterebilir!!! 
   - Hastalığın kesin tedavisi yoktur. fakat 
ilerlemeyi durdurmak için ilaçlar üretilmiş-
tir. 
   - Bazı ilaçlarla hastanın psikoza bağlı hır-
çınlığı, sinirliliği, hayal görmesi, uykusuzlu-
ğu ve depresyona bağlı bulguları düzeltile-
bilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

                                               http://www.yedirenkhaber.com/ 
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Japonya’da Demans Hastalığına Bakış Açısının  

Değişimi Üzerine         

                                                                                                                        

                                                                                 Dr.  İkuko Murakami * 

   Japonya, yaşlı bir toplum olarak dünyaca ta-

nınmaktadır. Altmış beş ve üzeri nüfusun tüm 

nüfus içindeki oranının 2050 yılında %38.81 

olacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte 

demans hastalığı sayısı gittikçe artış göstermek-

tedir. 2012 yılında Japonya’da demans hastası 

4,620,000 kişi olup altmış beş yaşın üzerindeki 

her yedi kişiden birinin demans hastası olduğu 

tespit edilmiştir. 

   “Koukotsu no Hito” sözcüğü, Türkçe’ye çeviri-

lecek olursa “Kendinden geçmiş bir insan” ola-

rak tanımlanabilir ve Japonca’da demans has-

talığına yakalanan insan olarak kullanılır. Aynı 

isimle kadın yazar Sawako Ariyoshi tarafından 

1972 yılında bir roman yazıldı ve filme de çekil-

di. Demans hastası ile yaşanan sorunlar, ilk ola-

rak bu eser ile Japon toplumunda paylaşıldı ve 

toplumsal sorun olarak algılanmaya başladı. 

Romanda kayınpederinin demans hastalığına 

yakalanması ve evinde ona bakmak zorunda 

kalan gelinin zor günleri anlatılıyordu.  

   Japonya’da 1963 yılında Yaşlılara Sosyal Hiz-

met Kanunu yürürlüğe girmiştir ve 1970li yıllar-

da Japon toplumu yaşlı bir toplum olmaya baş-

lamıştır. Buna karşın romanın yazıldığı zaman 

diliminde Japon toplumunda bu konuda henüz 

bir farkındalık yoktur ve bu farkındalık dönemi 

çok yavaş ilerlemiştir. Hatta insan hakkına aykı-

rı durumlar bile yaşanırdı. Örneğin bu yıllarda 

demanslı hastalar için kurumsal hizmet yoktu,  

ancak bu hastalar psikiyatri hastanelerine 

gönderilebilirdi.  

   2010 yılında yayımlanan “Monogatari: 

Kaigo Hoken” adlı röportaj kitabı demans 

hastaları ile ilgili diğer önemli kitaptır. 

Türkçe’ye “Hikaye: Bakım Sigortası” olarak 

çevrilebilir ve kitabın ikinci başlığı; “İnsan 

Ömrünün Onuru Üzerine Yetmiş Hikaye” 

olarak geçmektedir. Bu kitapta kadın yazar 

Yukiko Ookuma Japonya’daki bakım sigor-

tasının doğuşunu sağlayan hikayelerden 

bahsetmektedir. 

   Kitaptaki bir hikayeye göre; yazar, Japon 

Sağlık Bakanlığı Yıllık Raporu’nda psikiyatri 

hastanesinde yatan hasta sayısını takip 

edememiştir. Bu yüzden OECD’nin datala-

rını inceleyerek grafik haline dönüştürdü-

ğünde, diğer batılı ülkelerinde hastanede 

yatan hasta sayısının azalmasına karşın 

Japonya’da arttığını fark etmiştir. Yazarın 

eşi, bu konuya dair kafasındaki soru işreti-

ni çözmek için psikiyatri hastanesine hasta 

olarak girmeye kalkmış ve orada yatan 

yaşlıların durumunu gözlemlemiş ve onlar-

la röportajlar yapmıştır. Pis ve soğuk bir   

 

——————————————— 

   * Öğretim Görevlisi, Dr., Akdeniz Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü  
e-mail:mikuko1492@gmail.com  
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odada kalabalık halinde yaşayan yaşlılar 

görmüştür.  

   Kitaptaki diğer bir hikayede demanslı 

hastalara bakan ve özellikle kadın olan 

aile üyelerinden  oluşan sivil toplum grup-

larının çalışma tarzı açıklanmaktadır. Bu 

grup, aslında 1978 yılının Sağlık Bakanlığı 

Yıllık Raporu’nda belirlenen bir açıklama-

ya karşı oluşturulan dayanışma grubu idi. 

Raporda “Geniş aile, bu toplumda sosyal 

hizmetlerin gizli kaynağıdır” denmektey-

di. Grup temsilcisi ve arkadaşları, yaşlılara 

bakan kadınların acılarını ve sıkıntılarını 

üzüntülü bir şekilde değil mizah şeklinde 

paylaşmayı tercih ettiler ve bu sessiz kah-

ramanların sayısı gittikçe çoğaldı. Böyle-

likle bakım sorunu ile doğrudan ilgilenen 

kadınların dayanışması, 2000 yılında yü-

rürlüğe giren Sosyal Bakım Sigortası’nın 

ortaya çıkmasında büyük bir rol üstlen-

miştir.  

   Günümüz Japonyası’nda demanslı has-

talara karşı bakış açısı eskiye nazaran ol-

dukça değişmiştir ve hem sağlıklı hem de 

uzun yaşam çabaları artmıştır. Bu durum 

doğrultusunda hükümet, “Artık Japon-

ya’da yaşlılık dönemi yetmiş beş yaş ve 

üzeri olabilir” şeklinde duyuru yapmakta-

dır. Ancak sağlıklı yaşam süreci ne kadar 

uzarsa  uzasın, her insan bir gün bakıma 

muhtaç hale gelebilir.  

   Japonya’da geçen bir yıl içindeki gazete 

manşetlerinde dikkati çeken başlıklar 

şunlardır: 

   “2016 yılında demans hastalığı sebebiy-
le ortadan kaybolan yaşlı sayısı 15,000 
kişidir ve son dört yılda devamlı olarak 
çoğalmaktadır (15 Haziran, 2017, Nikkei 
Gazetesi).” 

   Demans hastaları” çay yapraklarını toplama 
işinde çalışabiliyor ve mevsimlik işçilerin yetersizli-
ğini tamamlıyor: Yaz yaklaşırken Uji’da bir uygula-
ma (13 Haziran, 2017., Mainichi Gazetesi).                                                                                                          

   VR (virtual reality) cihazı ile sanal ortamda de-
mans hastalığı üzerinde tecrübe kazanarak yeni 
ürün yaratılmasında katkı sağlansın: Uni-Charm 
firması (13 Haziran, 2017., Mainichi Gazetesi).                                                                                                  

   Beş yıl sonra demans hastalığına yakalanma 
riski ne kadar? Liste ile kontrol (16 Mayıs, 2017., 
Nikkei Gazetesi). 
   Demans hastalığı; JR (demir yolu) kazasında de-
mans hastasının ailesinin sorumluluğu olmadığına 
karar verildi: Anayasa mahkemesinin kararı (01 
Mart, 2016., Asahi Gazetesi). 
   Yaşlı  sürücüler “ehliyetini iade etmeli” midir?: 
İnternet üzerinde büyük tartışma (02 Aralık, 2016., 
Sankei Gazetesi). 

   Bütün bunlarda, ne de olsa artık demans hastalı-

ğı ile karşı karşıya yaşamakta olan ve bu duruma 

alışarak yaşamaya devam eden Japon toplumu söz 

konusudur. Demans hastalarının sayısı arttıkça, 

onlar ile bir arada bulunmamız günlük yaşamın bir 

parçası haline gelmektedir. Bu yüzden hastaların 

olduğu gibi kabul edip anlaşılması beklenmektedir.                                                     

   Günümüzde demans hastalığı ile ilgili yeni kitap-

ları değerlendiren bir habere rastlamıştım (07 Ha-

ziran, 2017., Diamond Online Gazetesi). Bu haber-

de; “Koukotsu no Hito” adlı kitabın yayınlanmasın-

dan  kırk beş yıl sonra, demans hastalarının kendi 

sesleri ile oluşturulan kitapların çıkması aşamasına 

gelinmesi çok anlamlıdır” şeklinde ifade edilmekte-

dir. Bu haberin yazarı, demans hastalarının sözleri-

ni toplayarak ve yazılan diğer röportaj kitaplarına 

da değinerek şöyle yazmaktadır:  

   “Demans hastalarının kendi sözleri ile sorunu 

paylaşmaya başlaması ve çözmeye çalışması ile 

hastalar, sadece bakıma muhtaçlık duyan varlık 

olmaktan sıyrılıp, artık insan hakkı hareketlerini 

sürdürenler olarak karşımıza çıkmaktadır.” 
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SÖYLEŞİ 
 

Mersin Alzheimer Derneği Yaşlı Bakım Evi 
Nöröloji Uzmanı Dr. Emine KAYGILI ile alzheimer üzerine söylesi. 

ARSLAN BOZDEMİR 

   &.Kısaca derneğinizi tanıtır mısınız? 
   Türkiye Alzheimer Derneği Mersin şubesi, 
2006 yılında Alzheimer hastalığı hakkında far-
kındalık yaratmak; hasta, hasta yakınlarını ve 
toplumu bu konuda bilgilendirmek amacıyla 
kurulmuştur. Yenişehir belediyemizin tahsis 
ettiği arsa üzerinde 2013 yılında temeli atılarak 
2016 yılında hizmete açılmıştır. Başkanımız 
Prof. Dr. Aynur Özge bizim hem önderimiz hem 
enerji kaynağımız oldu. 
   &.Hastalık nasıl başlıyor,belirtileri ne-
ler,ilerlemesi nasıl olmaktadır? 
   Alzheimer hastalığının belirtisi unutkanlıkla 
başlıyor, davranış bozukluğu eşlik ediyor, yeme 
içme bozuklukları ile ilerlemektedir. Daha çok 
davranış bozukluğu aşamasında nöröloji heki-
mine gidilmekte ve nöropsikolojik testler ve MR 
tetkikleri sonucunda Demans tanısı konulmak-
tadır. Hasta yakınlarını zora sokan davranış or-
taya çıkması ve günlük aktivitelerini tek başına 
yapamıyor olması başka bir deyişle ciddi bir ev 
kazası sonucu hastayı bir kuruma yatırmak zo-
runlu hale gelmektedir. 
   &.Alzheimerin sık görüldüğü yaş aralığı var 
mı? Ve travmatik yaşantıların yogunluğu Alz-
heimer hastalığını tetikleyen bir unsur olabilir 
mi? 
   - Genellikle altmış beş yaşından sonra başlar 
ama genetik olarak nadiren de olsa erken yaş-
larda da başlayabilir. Alzheimerı beyindeki nö-
ronlar arasındaki bağlara zarar veren bir neden 
başlatıyor demiştik. Biz bu nedeni bilemiyoruz 
ama toplumda alzheimer olarak bilinen çok 
fazla ‘demans‘ çeşitleri var ve bunların da farklı 
nedenleri var. Mesela beyin felci, kafa travması, 
beyin enfeksiyonu ve sık sık depresyon geçir-
mek de demansa neden olabilmektedir. Psiki-
yatrik bir hastalık da demansa neden olabilir. 
Yani demansın bir çok nedeni var.  

Bunlar içinde en sık görüleni alzheimerdir. 
Alzheimerı da beyinsel olarak başlatan bir 
patoloji vardır. 
&.Alzheimera beyinde bir hasar mı neden 
olmaktadır? 
- Evet beyinde bir hasar başlıyor. Bu hasarı 
başlatan neden tıbbı açıdan henüz buluna-
mamıştır. Beyinde nörön adı verilen hücre-
ler ve bu hücrelerin birbiri ile haberleşmele-
rini sağlayan bağlar var, Alzheimer hastala-
rında bu bağlarda sıkıntı var. Bu bağlarda 
kopma, eksilme olduğu için hücreler arası 
haberleşme kesiliyor ve yeti yitimleri mey-
dana geliyor. Unutkanlıkla başlayan süreç el 
becerisini kaybetme, kişilik değişikliği, yut-
ma güçlüğü ve yürüme bozukluğu eşlik ede-
biliyor. 
&.’Nörofeedback‘ denilen bir tedavi yönte-
mi ile beyindeki hasarlı bölgenin uyarıla-
rak, canlandırılması mümkün mü? 
- Hayır mümkün değil. Burada yapılması 
gereken hastanın var olan yetilerini kullan-
masını sağlamak gerekir. Yoksa ‘hasta bir 
kenarda otursun biz onun her türlü gereksi-
nimini giderelim’ demek doğru bir yaklaşım 
değil. Hastanın her türlü ihtiyacını giderme-
yi biz üstlenirsek daha çabuk çöküşün yolu-
nu açmış oluruz. Mümkün olduğunca tüm 
yetilerini kullandırmaya devam etmek ve 
bedensel, zihinsel aktif tutmak gerekir. Ba-
kımevlerinin ve hasta yakınlarının görevi 
tam da bu olmalıdır. 
&.Tedaviye dair neler söyleyebilirsiniz? 
- Tedaviden önce tanının çok erken konması 
gerekiyor. Hastalığı düzelten tedavi bulun-
mamakla birlikte erken tanı hastalığın seyri-
ni değiştirebilmektedir. Sadece hastalığın 
gidişatını yavaşlatan ilaç tedavilerimiz var.  
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Bu tedavi davranış bozukluklarını erteleyebil-
mekte ya da ortaya çıkışını engelleyebilmekte-
dir. 
 
   &.Dergimizin bu sayısında Alzheimer hasta-
lığı dosya konusu olacak. Yaşlılarda duyu yiti-
mi olduğunu, alzheimer hastalarında bu yiti-
min daha fazla olduğunu söylüyorsunuz. Top-
lumda unutkanlık, kaybolmak, güvenlik bağ-
lamında algılanan ALZHEİMER hastalığı ile 
ilgili olarak ne tür önlemler alınabilir? Hasta 

yakınlarına somut önerileriniz neler olur? 
    Alzheimer hastaları yer bulma, adres bulma 
yetilerini kaybediyorlar, evini tekrar bulamama 
gibi sorunlarla karşılaşmaktalar. Bu sorunlarla 
baş etmek için hastanın parmak izlerinin emni-
yete bildirilmesi, okunabilir yerlerine ev adres-
lerinin ve yakınının telefon numaraları kıyafet-
lerinin görünebilir yerlerine işlenebilir. Adı so-
yadı telefonu olan bileklik veya dövme yaptırı-
labilir. Öncelikle yaşlı olsun, alzheimer hastası 
olsun duyularını maksimum seviyede kullana-
cak ortamlar sağlanmalıdır. Oturmak, hareket-
siz kalmak hastalığı erkene çekmek olur. Her 
yaşta sağlıklı beslenmek, vücut yapısına uygun 
egzersiz yapmak, sosyal olmak gerekir. Yaşlı 
İnsan evde kendi kabuğuna çekilip kalmamalı-
dır. Bu anlamda emekli olup köşeme çekileyim 
demek doğru değil, farklı hobi ve aktiviteler 
bulmak gerekir. 
    
   &.Yetişkinlikten yaşlılığa geçerken kent ya-
şamı, çekirdek aile, yüksek katlı evler derken 
bu yaşam biçiminin Alzheimer hastalarına ve 
yaşlılığa etkisine dair neler söylersiniz? 
   -Teknolojinin kullanımına bağlı olarak paylaşı-
mın azalması, bölünmüş odalar, herkesin kendi 
zamanını ve ilgi alanını yaratması sonucu yaşlı 
insanla ilgi ve vakit geçirmek azalmaktadır. Bir 
de eş kaybı, yakın kaybı gibi acı veren durumlar 
yaşanırsa hastalığı tetikleyen unsurlar artmak-
tadır. Yaşlıların yalnız yaşadığı evlerde sosyal 
etkileşim az olduğu için yaşlı bakım merkezleri 
zaman- mekan ilişkisi kurulan yerler olduğu ve 
birçok aktivite yapıldığı için renkli ortamlar ol-
maktadır. 

    &.Anadolu’nun bir beldesinde Baha-
dın’da yaşlısına sahip çıkan, bu amaçla 
büyük özveriyle bir yaşlı bakım merkezi 
yapımına girişen insanlar var. ‘Anasını 
babasını götürdü oraya bıraktı, terk etti’ 
diye bir psikolojik baskının altında kalma 
olasılığına karşın yaşlı ve hasta yakınları-
na neler söylemek istersiniz? 
    Yaşlımızla evde ilgileniyoruz, ama sınırlı 
olmakta, böyle bir kurumda, diğer sosyal 
kurumlarla işbirliği yapılıp (halk eğitimi, 
üniversiteler, halk müziği, sanat müziği, 
spor, piknik vb) etkinlikler yapılmalıdır. Bu 
aktiviteler evde tek başına yaşlının yapabi-
leceği aktiviteler değil. Ayrıca evde bakıcı 
tutularak altı değiştirilebilir, yemeği yapı-
labilir ve azcık sohbet edilir. Oysa yaşlı ba-
kım merkezlerinde seçenekler sunulur, 
çok sayıda verilen uyaranla yetiler diri tu-
tulmuş olur.  
   Haklısınız, toplumda bu kurumlara karşı 
bir önyargı mevcut. Bu önyargılar zengin 
içerikli aktivite ve tedavi boyutlu çabalarla 
aşılacaktır. Size önerim gündüz bakım, tam 
gün bakım vb. seçeneklerle uyum süreci 
sağlanabilir. Bu öyle bir çaba ki topluma 
açık yanı mutlaka olmalı, gönüllülerin des-
teğinden yararlanılmalı, oyun, eğlence (ki 
eğlenceyi çok seviyorlar), eğitimsel faali-
yetler yapılmalıdır. Örneğin biz bu binanın 
alt katını müze yaptık, burası sadece yaşlı-
ların kaldığı bir yer değil çocukların, genç-
lerin ziyaret edeceği ,paylaşımda buluna-
cağı ortamlar olmalıdır. 
 
   &. Bir kentte meydanlar olmalı, güver-
cinlerin, yaşlıların, çocukların, aşıkların 
ağaçların, çiçeklerin olduğu meydanlar… 
Göz teması kurulduğu, zaman -mekan 
ilişkisi kurulduğu meydanlar… Ayrıca eski-
den köylerde ‘evlikler ‘olurdu, ailede her-
kesin aynı ortamda olduğu günün değer-
lendirildiği, göz temasının kurulduğu, yaş-

lının başköşede saygın şekilde yerini aldı-
ğı mekanlar… Şimdilerde apartman  
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dairelerinde duygu ve göz temasının çok 
sınırlı olduğu mekanlarda yaşlılık daha da 
boğucu bir hal almaktadır. Bu tespitten 
hareketle neler söylersiniz? 
    Aynen dediğiniz gibi, bu yaşlı bakım 
merkezini bir mahalle evi gibi düşünün, 
herkese açık, herkesin ürettiğini paylaştığı 
bir yer, böyle yerlerin sayısının artması 
gerekir. Eskiden köylerde çeşme başları, 
köy meydanları olurdu. Soba tek bir yerde 
yanardı, zorunlu ama sonuçları doyumlu 
paylaşımlar olurdu. Bakım evleri de bu 
anlayışla inşa edilmeli. 
 
   &.Gelişmiş ülkelerde 70‘li yaşlarda in-
sanlar turlarla gezilere katılmakta, hobi-
lerini ve hayatı üreterek yaşamakta iken, 
bizde ‘yaş yetmiş iş bitmiş’ algısı halen 
geçerli. Bu anlayışı kırmak için önerileri-
niz neler olur? 
   Bizde yaşlıya iş yaptırılmaz, yaşlı bir ke-
narda oturtulur. Bu anlayış zaten yeti yiti-
mine neden olmaktadır. Sosyo-kültürel 
olarak da yaşlının eğlenmesi, aktivitelere 
katılması ayıplanır, yeni bir hobi edinmesi, 
öğrenmesi hor görülür. Yabancılar ülke 
ülke gezerken bizde başka bir  şehir gör-
meden ölen yaşlılar var. Gelişmiş ülkelerde 
daha oturmuş sağlık politikaları var, bakım 
sigortaları var. Biz ise çocukluktan itibaren 
gelecek kaygısı yaşarız. Yaşlanınca kim ba-
kacak, açıkta kalma korkusu, yaşamı erte-
leme ve biriktirme telaşı var. Gelişmiş ül-
kelerde ise insanlar bakım anlamında ken-
dini güvende hissettiği için zamanın tadını 
çıkarıp hayallerini ertelemeden yaşıyorlar. 
 
   &.Bu kurumda tam gün çalışıyorsunuz, 
zor ve meşakkatli bir işin içindesiniz. Siz 
ruh sağlığınızı korumak için neler yapıyor-
sunuz? 
   - Otuz hastaya otuz üç personel olarak 
hizmet veriyoruz. Haftada bir gün hastala-
ra, hasta yakınına hizmet veren yoga hoca-
mız var. Terapi amaçlı psikoloğumuz hem 
hasta yakınlarına hem çalışan personele 

yapıyor. Ayrıca bir sanat evi ile anlaştık ‘ritm 
terapi‘ dediğimiz bir terapi ile hasta, hasta ya-
kınına rahatlama egzersizleri yapılmakta. Bu-
nun dışında gönüllü olan insanlardan da des-
tek alıyoruz, çünkü demans ve alzheimer has-
talarına bakmak ağır bir yük. Onların ilaç, tera-
pi, yemek yeme, su içme takipleri (yemek ye-
meyi ,su içmeyi unutuyorlar) bizim de bu yoru-
cu takip işinde dingin, dışa dönük ve şeffaf ol-
mamız gerekiyor.  
 
   &.Son olarak neler söylersiniz? 
   Geçmişte ne yaşamış isek yaşlanınca, alzhei-
mer olunca su yüzüne çıkıyor. Gelişmiş ülkeler-
deki hastaların daha sakin olduğu bizim bura-
da ise davranış bozukluğunun daha fazla oldu-
ğu bu amaçla proje kapsamında oralara giden 
arkadaşlar tarafından ifade edilmektedir. Biz 
ise burada sadece hasta ile değil, hasta yakını 
ve toplumun bu konudaki yanlış algısı ile de 
uğraşmaktayız. Çünkü bizim burada yaşlı ba-
kım evleri yaşlımızı terk ettiğimiz yerler olarak 
algılanmaktadır. Ayrıca yabancı ülkelerde daha 
oturmuş sağlık politikaları var, bakım sigortala-
rı var. Biz ise gelecek kaygısı ile bugünü do-
yumlu yaşamadan erteleyen ve belirsizlik ne-
deniyle biriktirme telaşı içinde hayatı tüket-
mekteyiz . Gelişmiş ülkelerde insanlar bakım 
anlamında kendini güvende hissettiği için za-
manın tadını çıkarıyor ve hayallerini ertelemi-
yorlar. 
     &.Bu bilgi ve deneyim içerikli paylaşım için 
Bahadın Yaşlı Bakım Vakfı adına teşekkür 
ediyorum .. 
 

18

https://static8.depositphotos.com/ 



 

 

YAŞLANMA VE TOPLUM 

Demans 

Çok Sık Rastlanan Bir Hastalık Tanısıdır* 

 
Drs. Gözde Duran 

Nöropsikolog  

    Günümüzde daha çok insanın demans 

hastalığına yakalandığını veya çevrelerinde bu 

hastalığa yakalanmış insanlara rastladıklarını 

görüyoruz. 

   Demansın en çok bilinen şekli Alzheimer dır. 

Alzheimer hastalığına yakalan kimseler, 

günlük yaşamda ihtiyaç duyulan faaliyetlerde 

zorluk çekmektedirler. Örneğin planlama, 

karar alma, çok yakın zamanda öğrendiklerini 

hafızada tutmakta zorlanmak gibi. Hafıza 

sorunlarının yanı sıra, oryantasyon 

konusunda da zorluk çekiyorlar. Nerede 

olduklarını, hangi gün, hangi yıl veya saatin 

kaç olduğunu hatırlamakta zorlanıyorlar. 

   Hafıza ve oryantasyon probleminin yanı sıra 

dil sorunları ile de karşılaşılmaktadır. Hastalık 

ilerledikçe, dilin kullanımı veya anlama yetisi 

daha da gerilemektedir. Ayrıca çeşitli 

nesneleri tanıma, doğru bir şekilde kullanma 

ve bu nesneleri doğru bir şekilde sıralama 

yaparak kullanma konusunda da sorunlar 

yaşıyor demans hastaları. 

 

   Yukarıda bahsedilenlerden demans 

hastalığına yakalanan bireyin müstakil 

hareket etmesini engelleyen bir takım 

kısıtlamaların ortaya çıktığı sonucunu  

çıkarabiliriz. Hastalık sürecinin ileri safhalara 

varması durumunda, birey kendi çevresine 

daha da bağımlı duruma gelmektedir. 

Elbette söz konusu hastalık  çevre için de çok 

zordur. Çünkü yukardaki değişikliklerin yanı 

sıra, ayrıca daha çok karakter değişiklikleri 

de söz konusudur. Bunun neticesinde, 

insanlar farklı davranabilirler, rahatsız, 

şüpheli veya saldırgan olabilirler. Çok hızlı bir 

şekilde, çok sevinçliyken, birden çok kızgın 

veya üzgün bir hal alabilirler. İşte tam da bu 

kişilik değişiklikleri ve yakın çevreye (aileye) 

daha bağımlı olmaları, ailenin durumunu da 

zorlaştırmaktadır. İnsanlar çok sevdiklerinin 

durumunun yavaş fakat kesin bir şekilde 

gerilemesini görmektedirler. Bu duruma 

karşı da yapacakları pek fazla bir şey 

bulunmamaktadır. 

   Hastalığın süresi ortalama sekiz on yıldır. 

Hastalığın belirtileri git gide daha da kötü 

olmakta ve kişi çevreye daha da bağımlı hale 

gelmektedir. Demansın tedavisi 

bulunmamaktadır. Nihayi olarak ölüme yol 

açması, fakat pratikte hastaların diğer farklı 

hastalıklara da yakalanarak öldüklerini 

gözlemlemekteyiz.    
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   Hastalığın tedavisinin olmayışının yanı 

sıra, yine de ailenin veya çevrenin bu 

hastalık hususunda bilinçli ve donanımlı 

olması gerekmektedir. Demans günlük hayatı 

o kadar etkilemektedir ki, söz konusu demans 

hastalığına yakalanan şahsa doğru yardımın 

yapılması, destegin ve hizmetin verilmesi, 

önemlidir. Hastaya bakan yakınların ve 

çevrenin, bu hastalıkla nasıl birlikte 

yaşanılacağı hususunda bilinçli olmasının yanı 

sıra, çevrenin bu hastalığın ne olduğunu 

kavraması zorunludur.  

   Birçok Batılı ülkede demans hakkında 

insanların bilgilerinin artığını görmekteyiz. 

Bunun bir çok sebebi bulunmakla birlikte, 

başta devlet olmak üzere, çeşitli kurumlar 

demans hakkındaki bilginin artması için 

yatırım yapmaktadırlar. İnsanlar 

bilgilendirilmektedir. Kaderdaşlar bir araya 

gelmeli ve farklı yerlerden yardım talep 

etmelidirler.  Türkiye ve Fas gibi ülkelerde 

bunun gerilediğini görmekteyiz.  

   İnsanlar demansın ne olduğunu genellikle 

bilmemektedirler ve gerekli yardım da 

mevcut değildir. Bu durumu Hollanda ve 

Almanya’da yaşayan Türk ve Faslılarda da 

görmekteyiz. Demansın ne olduğu, bu 

hastalığa yakalanmış biriyle nasıl birlikte 

yaşanılacağı veya hastalığın nasıl oluştuğu 

hakkında bilgiye sahip değiller. Çeşitli 

ülkelerde yapılan araştırmaların da belirttiği 

gibi, Hollanda’ da yaşayan Türklerin ve 

Faslıların bir çoğu hastalığın nasıl oluştuğu 

hakkında her hangi bir bilgiye sahip 

değildirler. Bundan ötürü de aile hekimi veya 

refah kurumuna zamanında 

başvurulmamaktadır. Demans genellikle Batı 

dünyasında ve tıbbında yorumlandığından  

farklı yorumlanmakta, bu hastalığın Tanrı 

tarafından, hasta kişiye günahlarından ötürü 

verilen bir ceza olarak  görülmektedir.  

Bunun yanı sıra büyük bir grup da demansın 

ve belirtilerinin, normal yaşlanma sürecinin 

bir parçası olarak görmektedir.  

   Bilgi eksikliğinden ötürü, dinsel olarak 

açıklama veya yorumla ya da normal 

yaşlanma süreci olarak algılama sonunda, 

hastaya bakan yakınları ve diğer aile fertleri, 

topluma karşı utanç duygusu 

taşımaktadırlar. Eğer demans hastalığı 

işlenen günahlar için bir ceza olarak 

algılanırsa, elbet de toplumun dedikodu 

yapması da doğaldır. Veya demans hastası 

kişi toplum içinde birden hiddetli, rahatsız 

bir davranış sergiliyorsa, bilgi eksikliği de var 

ise, insanların bu davranışı farklı 

yorumlamalarını da tuhaf karşılamamalıyız. 

Ne de olsa hastalık hakkında bilgi eksikliği 

var. Eğer demans bir hastalık olarak 

yorumlanmaz ve algılanmazsa, utanma, tabu 

ve sosyal faliyetlerden dışlama, daha da 

büyüktür. Tüm bu faktörler demanslı kişi ve 

aile için hayatı çekilmez hale getirmektedir. 

 

   Demans hastalığının iyileştirilmesi mümkün 

olmamasına rağmen, yukardaki demans 

yorumlamaları, demanslı şahsın durumunun 

daha da kötüye gitmesi için bir nedendir.  

   Demansın belirtileri ne kadar erken bir 

şekilde tanınırsa, o kadar çabuk günlük 

hareket ve karakter değişikliklerinde yardım 

ve destek istenir. Ne kadar erken yardım 

alınırsa, demanslı kişi için o kadar daha sakin 

bir ortam yaratılır. Demans hastalığında en 

önemli şey şahsın  kendini huzurlu 

hissetmesidir.  
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Çevrede huzur, günlük hayatta huzur, özellikle 

de anlayışlı yaklaşım elzemdir. Bakım yapan 

yakını için de anlayış ve destek çok önemlidir.  

   Gelecek için bir ödev, hastalık hakkında 

bilginin aktarılmasıdır. Bilgi, daha iyi bir bakım 

ve doğru zaman da bakımın anahtarıdır. 

       Bilgi, aynı zamanda utanmanın ve 

tabunun yerine destek ve anlayış 

kavramlarının desteklenmesidir. 

----------------------------------------------------- 

* “Demans Çok Sık Rastlanan Bir Hastalık 

Tanısıdır” metninin Hollandacadan Türkçeye 

çeviren Drs. Zafer Aydoğdu  
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Duvar Dibi Sohbetleri 

   Komşuluğun, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneğidir duvar dibi sohbetleri. 

Nerede ne olmuş, kim gelmiş, kim gitmiş, hasta sayrı burada öğrenilir. Evlerde, so-

kakta, mahallede, köyde olan biten burada dillenir.  Haklıya haklı, haksıza haksız ol-

duğu burada söylenir. Kimse yoğurdunun ekşidiğini açıkça söylemese de belli olur 

ekşiyen yoğurt burada. Karnı ağrıyan, karnından konuşan pek durmaz burada. Ma-

halle meclisidir duvar dibi sohbetleri. Bu yüzden bizi çeker durur kendine.  Yeni yet-

me delikanlının, genç kızın edebi, edepsizliği buradan geçerken belli olur. Seslenme-

den geçip gitmek olmaz. Ha bunu yapan olur mu? Olur. Notunu da alır.  En güzel anı-

lar burada anlatılır. 

   Ne tatlıdır duvar dibi sohbetleri, bilen bilir. 
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ALZHEİMER HASTALIĞINDA BESLENME 

                                                                                                     Türkan Akpınar 

   Alzheimer hastalığı çoğunlukla altmış beş 

seksen beş yaşları arasında görülmektedir. 

Yaşlılıkta yeterli ve dengeli beslenme, sağlığın 

korunması, yaşam kalitesinin artmasında 

önem taşır. Özellikle yanlış beslenme, beslen-

meye bağlı kronik hastalıklar Alzheimer’a 

yakalanmayı artırmaktadır. Bu hastalıktan 

korunmak için tek başına bir besin yada diyet 

yoktur. Diyetin içeriği ve kalitesi koruyuculuk 

sağlar.  

   Alzhmeir hastaları için yeşil yapraklı sebze-

ler, kuru baklagiller, balık, tavuk ve yemeklik 

yağ olarak zeytinyağı kullanılması önerilmek-

tedir. Çok tuzlu yemek, alkol ve rafine şeker 

tüketimini azaltmak gerekmektedir. 

 Beslenme Şekli 

   1- Süt ve süt ürünleri:  

   Süt ve sütten yapılan peynir, çökelek, yo-

ğurt bu grupta yer alır. Yaşlılıkta 2–3 porsiyon 

(400–600 gram) kadar süt alınmalıdır.  

   2- Et, yumurta, kuru baklagiller, yağlı to-

humlar:  

   Kırmızı et, tavuk, balık, hindi gibi et ürünle-

ri, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek 

gibi besinler, ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı to-

humlar bu grubu oluşturur. Özellikle bu grup-

taki yiyecekler birbirinin yerine geçebilir, bir-

birini tamamlayan gıdalardır.  

   Günlük yağ tüketiminin yaş ilerledikçe azal-

ması gerekir. Et ve et ürünlerinde doymuş 

yağ oranı yüksek olduğu için yağsız et ürünle-

ri tercih edilmelidir. Balıklarda ise doymuş 

yağ oranı düşük, Omega–3 yüksek  

miktardadır. Buğulama veya fırında pişire-

rek haftada 3–4 kez balık tüketilebilir. Sin-

dirim ve sinir sistemi için çok önemli olan 

bu gruptaki yiyeceklerden 2–3 porsiyon 

yaklaşık 150 gram günlük alınabilir. Haftada 

2–3 kez yumurta, beyaz et ağırlıklı olarak, 

her gün üç porsiyona kadar et verilmesi 

mümkündür.  

   3- Sebze – meyve grubu:  

   Sebze ve meyvelerde ağırlıklı olarak C 

vitamini alınır ve beslenmemizde önemli 

bir yer tutar. Doku onarımı kan yapımı, göz 

sağlığı ve direnç sağlamada etkendir. Seb-

zelerin besin değerlerinin kaybolmaması 

için doğrandıktan sonra bekletilmeden pişi-

rilmesi ve pişme sularının dökülmemesi 

gerekir.  

   4- Tahıllar ve tahıl ürünleri:  

   Buğday, pirinç, mısır, çavdar ve yulaf gibi 

tahıl taneleri ve bunlardan yapılan un, şeh-

riye, kuskus, makarna, ekmek, pilav, bulgur, 

yarma bu gruba girer. Temel enerji kaynağı 

olan bu besinler sindirim ve sinir sistemi 

çalışmasında rol oynadığı için her gün, her 

öğün alınmalıdır.  
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Günlük 5–6 porsiyon (150–200 gram) tüketile-

bilir. Özellikle çorba her öğünde, alışkanlığı 

varsa sabah kahvaltısında da verilebilir.                                                                                                             

5-Diğer besin grupları  

Yağlar ve şekerler de ayrı bir gruptur. Tereyağı, 

margarin, zeytinyağı, bitkisel sıvı yağlar, balık 

yağı, şeker ve şekerli besinler bu grubu oluştu-

rur. Yaş ilerledikçe tüketilen  

yağ miktarı azaltılmalıdır. Alzhmeir ile beraber 

şişmanlık, diyabet, kalp-damar hastalıklarında 

yağ miktarına ve çeşidine dikkat edilmelidir. 

Şeker de yaşlı beslenmesinde fazla yer almaz. 

Kan şekerinin dengede olması beyinde hasarın 

yavaşlamasını sağlamaktadır. Ayrıca kan basın-

cının (tansiyon) dengesi de beyne giden kan 

damarlarını korur ve hastanın yeterli oksijen 

almasını sağlar. Bu nedenle günlük tuz tüketi-

mi önemlidir.  

 

Bir günlük beslenme  

Sabah 

1 su bardağı az yağlı süt  

Az yağlı peynir   

5–6 adet zeytin  

1 tatlı kaşığı pekmez  

Domates, salatalık, yeşilbiber  

2 ince dilim tam buğday ekmeği  

Ara:  

1 adet meyve, 1 su bardağı ayran veya1 kâse 

az yağlı yoğurt  

 

Öğle:  

1 kâse tarhana çorba  

1 porsiyon beyaz et   

2 yemek kaşığı pilav 

1 kase yoğurt 

1 porsiyon salata ve 1 ince dilim tam  

buğdaylı ekmek 

 

Ara:  

1 adet meyve   

Akşam :  

1 kâse mercimek çorbası  

1 porsiyon zeytinyağlı sebze 

1 kâse az yağlı yoğurt  

1 ince dilim tam buğday ekmeği 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images 
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Geçmişin Işığında Bahadın’da Yaşlanmak 

Hafızayı beşer kaybolmadan önce 

                                                                                 Drs. Zafer Aydoğdu 

   Giriş 

   Geçen sayıda genel hatları ile değindiğim, 

yaşlılıkla alakalı görüşlerimin bazı noktaları-

nı biraz daha açarak, Bahadın’da yaşlanma-

nın tarihinden, hafızam elverdiği ölçüde bazı 

örnekler sunmak istiyorum. Kuşkusuz bir 

çok arkadaşın, ister halkımızın anlatımları 

isterse de kendi hatıralarını dergi veya baş-

ka vesilelerle aktarması, okuyucu ile paylaş-

ması, aynı zamanda Bahadın’ın tarihine ya-

pılacak bir katkı olacaktır. Yazılı kaynakların 

olmadığı yerde, hafızayı beşer devreye giri-

yor, fakat o da zamanla kaybolup gidiyor. 

Hatıraların kaybolmaması için yazılması ge-

rek. Malum, insan yaşlandıkça hafızası da 

zayıflar. Hafıza zayıfladıkça da insan çocuk-

laşır. Geriye dönüş süreci başlar.  

   Halkımızın dilinde ‘bunama’ diye adlandırı-

lan, hafıza kaybının çok değişik nedenleri ve 

şekilleri mevcuttur. En güncel olanı alzhei-

mer ve demanstır. Söz konusu hastalık çeşit-

lerini veya beynin zamanla bir çok özellikle-

rini nasıl kaybettiğinin fizyolojik veya psiko-

lojik boyutlarını irdelemek bu yazının boyu-

tunu aşar. Ayrıca başka bir uzmanlık alanını 

da kapsar. Bu alanda son dönemlerde çeşitli 

bilim dallarında uzman bilim adamları tara-

fından kayda değer araştırmalar yapıldı. 

Bilimsel olarak beynin yaşlılık aşamasında 

nasıl işlediği ve ne tür özelliklere sahip oldu-

ğu birçok deney ve araştırmalarla günışığına 

çıkarıldı.Ayrıca hafızanın tarihine de değin-

meyeceğim. Filozoflar, Plato –  

Aristoteles’ten bu yana bu konuya bir hayli kafa 

yormuşlar. Ayrıca bir parantez açarak belirtmek 

lazım ki bu hususla ilgili olarak İslâm filozofları 

da (Orta-Çağ) tonlarca mürekkep tüketmişler-

dir. Bu konuyla alâkalı yaptığım araştırmaların 

bir çoğu Hollandaca olduğu için, henüz Türkçe-

ye aktarma fırsatım olmadı. Umarım ilerde yaz-

mam için bir sebep olur da Türkçesini okuyucu-

larla paylaşırım.  

   Varlığı ve var olmayı anlamak 

   İnsanı anlamak yaşlılığı anlamaktan geçer, 

çünkü insan denen varlığın çeşitli aşamalardan 

geçerek, hayatının son aşaması, onun tüm bili-

nen özelliklerinin tamamlanmasını da berabe-

rinde getirir. Yaşlılık insan varlığının tamamı, 

hayatının bütünüdür. Varlığı ve var olmayı anla-

mak için, yaşlılık evresini iyi kavramak gerek-

mektedir. Kavramak, anlamak ise sadece insan 

beyninin bir özelliği değil, insanın var olma tar-

zıdır. Sosyal, duygusal, sezgisel, kognitif ve me-

tafiziksel bir çok yönü ve özelliği olan insan an-

lığının yaşlılık evresinde sönmesi, bir insan için 

en büyük kayıptır. Burada ifade etmek istedi-

ğim olgu yalnızca hatırlama (hafıza) değil, aynı 

zamanda düşünme, muhakeme, tanıma, bağ-

lantıların kurulması, insanın dünya ve çevresi 

ile ilişkisini de belirler. Bu fonksiyonların za-

yıflaması veya kaybolması, elbette insanın ya-

şamla bağının zayıflaması ve kopması anlamına 

gelir. Zaten insan yaşlandıkça, geriye veya başa 

tekrar döner. Geçmişi daha çok hatırlar ve geç-

miş üzerinde durur. Örneğin bakım veya 
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 huzurevlerindeki yaşlıların çocuk yaşlarında 

konuştukları şiveye veya dile dönmeleri bu-

nun bir örneğidir.  

   Bu yazı çerçevesinde değinmek istediğim 

bir başka örnek ise, yurtdışında yaşlanan Ba-

hadınlıların, Bahadın’a dönüp, yaşlılıklarını, 

çocukluklarını yaşadıkları köylerinde geçir-

mek istemeleridir. Kaldı ki doğdukları toprak-

larda bir çok anıları vardır. Bu anıları paylaşa-

cakları ve kendilerini dil ve duygu bakımdan 

anlayacak insanlara ihtiyaç duymaktadırlar. 

Aksi takdirde Bahadın ile alâkalı olarak anlatı-

lan bir anıyı, bir başka köy veya ülkenin insa-

nının aynı duygu ve manâ zarfı içinde anla-

ması veya hissetmesi mümkün değildir. Aynı 

kıyaslama farklı şehir ve ülkelerden gelen 

eşler için de geçerlidir. Hele de bu anılar ço-

cukluk anılarını kapsıyorsa. Bu vesileyle orta-

ya atmak istediğim bir başka tez ise, Hollanda 

veya Almanya gibi ülkelerde yaşayan Baha-

dınlı yaşlıların, geçmişteki yaşlılara nazaran 

(ataları ile kıyaslandığı zaman) demans olma 

rizikolarının daha büyük olduğunu gözlemle-

mekteyiz. Böyle bir riziko ayrıca Türkiyeli yaş-

lıları, Hollandalı veya Alman kökenli yaşlılarla 

da kıyaslandığımız zaman kendisini göster-

mektedir. Bunun nedenlerine aşağıda kısaca 

değineceğim.  

   Geçmişte ve bugün yaşlılık 

   Geçmişle bugün arasında elbet de çok bü-

yük farklılıklar var. Geçmişe ait olan her şey 

eski ve kötüdür diye bir şey yoktur.  

   Dönem, zaman ve koşullar yani insanların 

yaşadıkları ortam ve hayat şartları farklıdır. 

Elbet de kültür ve birtakım değer manzume-

leri de kuşkusuz zamanla farklılaşmıştır. Her 

tarihsel olguya kendi tarihsel seyri ve konu-

mundan yola çıkarak bakmak lazım. Yaşlılık  

ve yaşlanma kavramları tarihsel olarak ince-

lendiği vakit görülecektir ki, her dönem farklı 

bir anlam yüklenmiştir. Her ne kadar insanla-

rın ne kadar yıl yaşadıkları ile alâkalı olsa da 

temelde insanın kendi yaşam evrelerine bakış 

açısıyla alâkalıdır. Yaşlılık kavramı aynı zaman-

da kültürel veya toplumsal bağlar içinde, o 

toplumun kendisine has değerleri doğrultu-

sunda farklı anlamlara sahip olmuştur. Yaşlılık 

ve yaşlanma olgusuna yüklenen çok zengin ve 

değişik manalar mevcuttur. İster fiziksel ister-

se manen bakılsın, yaşlılık ve yaşlanma hayatı-

mızın nihai evresini oluşturmaktadır. Bir bakı-

ma insanın nasıl bir varlık olduğunun en güzel 

bir şekilde anlaşıldığı dönemdir yaşlılık evresi.  

   Bahadın’ın (bir bakıma Türk toplumunun) 

yaşlılık tarihine dönüp baktığımız zaman, kar-

şımıza çıkan tablonun belki de en olumlu yan-

larından birisi, yaşlılığın sahip olduğu dinami-

zimdir. Hele de okuma ve yazma kültürünün 

yaygın olmadığı bir toplumda, insanın hafızası-

nı veya dimağını nasıl koruduğunu ve hangi 

doğal yöntemleri uyguladığını hatırlamaktayız. 

Bu değerlendirmeyi yaparken, aynı zamanda 

okuma ve yazı kültürünün çok geliştiği Alman 

ve Hollanda toplulukları ile bu ülkelerde yaşa-

yan Türkiyeli yaşlıların yaşam tarzını (ki okuma 

ve yazma oranının çok düşük olduğu, toplum-

sal faaliyetlere katılım oranının Alman ve Hol-

landalılara nazaran çok gerilerde olduğu ger-

çeğinden yola çıkarak) kıyasladığımız zaman, 

yurtdışındaki Türkler (hem kendi toplumsal ve 

tarihsel çevre ve çerçeve-

sinden uzak olarak), hafı-

zalarının gerilemesi ve bir 

takım temel özelliklerini 

kaybederek, alzheimer 

olma rizikoları çok büyük-

tür. Bu tez bilimsel veri ve 

araştırmalarla aydınlatıl-

mıştır.  
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   Hafızayı beşer nasıl genç ve diri kalır? 

   Ne demişti eskiler: ‘Hafıza-i beşer nisyan ile ma-

luldür’. *  Eskiler bir çok şeyin olduğu gibi, bunun 

da farkında idiler. Doğal yaşam koşullarında, doğ-

dukları ve doydukları yerde, folklorik, inançsal, 

sosyal, iktisadi ve psikolojik olarak geliştirmiş ol-

dukları birçok araç ve gereçle, diğer taraftan da 

yaşam, üretim ve tüketim (ektikleri ve yedikleri) 

tarzları ile (elbet de çevre faktörünün de olumlu 

olduğu bir ortamda), hafızlarını güçlendirmek ve 

yetilerinin hızlı bir şekilde kaybolmasını önlemek 

veya frenlemek için doğal (spontane) faaliyetler-

de (genellikle bilinç dışı) bulunmuşlardır. Bu faali-

yetler veya araçlar yaşam tarzlarının bir parçası 

olarak, doğal tedbirler olarak karşımıza çıkmakta-

dır.  

   İnsan hafızasını çok değişik yöntemle türlü türlü 

amaç için kullanır. Eskinin gelenek ve görenekleri-

ni incelediğimizde, gördüğümüz olgu, hafızaları-

nın güçlülüğüdür. Yazı, okuma, anlatı, bir şeyi öğ-

renmek ve uygulamak (üretmek) hafızayı diri tu-

tar. Hem Türk geleneklerine hem de özelde onun 

bir parçası olan Bahadın halkının geleneklerine 

baktığımız zaman, anlatıya dayanan kültür gerçeği 

karşımıza çıkmaktadır. Orhun Anıtları’ndan, Dede 

Korkut’a, Manas Destanı’ndan Ahmet Yesevi’ye, 

Anadolu’nun menkıbelerinden, Çanakkale veya 

Kurtuluş Savaşı destanına kadar; bir çok destan, 

mani, türkü, şiir, ayrıca yerel türküler, hikayeler, 

elbet de insanın hafızasını güçlendirir. Bir insan 

birden çok destanı bilir. Farklı dil ve şiveleri de                

(bulunduğu coğrafyaya bağlı olarak) öğrenir ve bu 

diller sayesinde komşularla ilişki kurar. Yüklemiş 

olduğu bunca anı ve bilgi, türkü veya şiir onu diri 

tutar. Ayrıca sözelliğin yanı sıra, bir yaşlının üre-

tim sürecine katılması veya katkıda  doğal bir olgu 

idi.                                                                                        

———————————————————  

*“İ nsan belleğ i unutma ö zu rlu du r.”  

Her yaşlı birey kırsal alanda üretim süreci-

nin bir parçasıdır. Sağlığı yerinde olduğu 

sürece, ailenin idamesine katkıda bulunur. 

Bu da onun hem bedenen hem zihinsel ola-

rak dinç kalmasını sağlar. Diğer taraftan da 

toplumun bir ferdi olma özelliğini sürdürür.  

   Bahadın’dan insan manzaraları 

   Bahadın yerelinde yaşlıların günlük hayat-

larına (geçmişte) baktığımızda, tüm bu yu-

karda bahsettiğim özellikleri görmek müm-

kündür. Birçok yaşlı adeta doğuştan şair ve 

ozandı. Hafızalarında ya kendi şiir ve türkü-

leri vardı ya da başka şair ve ozanlara ait 

şiir ve türküleri ezbere bilirlerdi. Birçoğu 

yaşlarının ilerlemesine rağmen düğünde 

dernekte oyun oynarlar (bağçil-ağırlama 

gibi halay çeşitlerini bilirlerdi) veya cemler-

de semah dönerler, zakirlik yaparlardı. Ayrı-

ca cemlerde okunan duazlara hakimdiler. 

Dini menkıbeleri (Hz. Ali’nin cenklerini, Ker-

bela vakasını, Hacı Bektaş Veli’nin keramet-

lerini ve daha bir çok peygamberin, evliya 

ve enbiyanın yaşam öykülerini) bir bir anla-

tırlardı. Öyle yaşlılar vardı ki hem köyün 

geçmişini hem de Türkiye’nin geçmişini tek 

tek aktarırlardı. Kimisi tarihe kimisi dine kimi-

si de siyasi gelişmelere ilgi duyarlardı. Arala-

rında günlük kitap veya gazete okuyanlar da 

bulunurdu. Örneğin ismi Cumhuriyet gazetesi 

ile özdeşleşen, mezar taşına ‘Cumhuriyet ço-

cuğu’ yazılanlar vardı. Her mahallede yaşlıla-

rın buluştuğu, bir araya geldiği ya bir taş, otu-

rak (serpenek altı veya duvar dibi) ya da bir 

köy odası (birlik damı-evi) bulunurdu. Bu oda-

larda akşamları toplanılır, sohbet edilirdi. 

Kimi zaman kitap okunur, kimi zaman türkü 

söylenir, kimi zaman da menkıbeler anlatılır-

dı. Yusuf Ziya Bahadınlı hocamızın belirttiği 

gibi, bu odalar ‘birer kütüphaneydiler’. Hem 

de canlı.  
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 Televizyon yoktu, fakat TRT’nin kurulması ile 

birlikte radyo bulunurdu. Bu insanlar köylerini 

yalnızca askerlik için veya amelelik için terk et-

miş olabilirlerdi, ama dünyada olup biteni bilir-

lerdi. Her biri birer canlı kütüphane idiler. 

‘Topraktan öğrenen, kitaptan bilen’diler nihaye-

tinde. Aralarında öyleleri vardı ki, bir çok profe-

söre taş çıkarır, bir çok politikacıyı alt eder, her 

bir anlatısı bir kitabın sayfalarını doldururdu. 

Maalesef bir çoğunun şiirleri ve anıları kaydedil-

mediği için, hafizayı beşerin hışmına uğramıştır. 

Örneğin Molla Yusuf, Molla Mustafa, Cırıl İsmail, 

Vahip Paşa, Elvan Çelebi bunlardan aklımızda 

kalanlar. Kim tanıyor artık günümüzde bir Külek-

çi oğlunu (o zamanlar muskacı olarak bilinirdi, 

belki de başka şeyleri de biliyordu) veyahut da 

Seyyid Hoca’yı. Bu insanların dünyalarını anlaya-

biliyor muyuz? Onların her hal ve hareketleri bir 

biçim, nizam üzerine kuruluydu.   Odalardaki 

konuşmalara meclis denirdi.  Söz kutsaldı. Ko-

nuşmaları ve dahi selam vermeleri bir düzen ve 

mana üzerine inşa edilmişti. Şakayı da bilirlerdi, 

hicvi de.  

Yokluk içinde yaşasalar da, insanın kıymetini ve 

değerini de bilirlerdi. Irgatlıkta gelen azığı konuy-

la komşuyla, çevre köylülerle ve hatta karıncalar-

la paylaşacak kadar da cömerttiler.  

   Bahadınlı yaşlıların bir diğer özelliği de belki de 

bugün çocuklara ait olabileceğini düşündüğümüz 

oyunları oynamaları idi. Çelik çomak, aşık, tazı 

boncuğu, yarışmalar, düğünlerde köse oyunları, 

bilmeceler, Delfi tapınağı gibi sualler sormalar, 

iskambil oyunları, üç taş, beş taş, dokuz taş gibi 

oyunlar oynayarak boş zamanlarını geçirirlerdi. 

Bu oyunlar onların dimağlarını dinç ve genç tu-

tardı. Ayrıca torunları ile veya çocuklarla da pay-

laşırlar, sevinçlerine sevinç katarlardı. Sevecen, 

hoşgörülü ve ufku geniş insanlar, ‘Hoca Nasred-

din gibi ağlayan, Bayburtlu Zihni gibi gülendiler’. 

Öbür dünyaya inansalar da, bu dünyaya da  

bağlı ve saygılıydılar. O insanların yaşam tarzı 

ve hayata bakış açıları, zihinleri açık, genç ve 

dinç tutuyordu. Hayat bir tiyatro gibiyse de 

onlar sokakta, bağda bahçede, hakiki, sahi 

yaşıyorlardı. Yapmacık değildi gülmeleri, sev-

meleri ve hatta bakışları. Neyse oydular. Baş-

ka olmak gibi de bir düşünceleri ve kaygıları 

yoktu. Henüz insanın dokusu, kimyası, Baha-

dınlının söylemi ile, mayası bozulmamıştı.  

      Şehirler bir tuzak 

   İnsanların şehrin gürültüsü, kirliliği ve tela-

şından uzak, doğa ile iç içe, kucak kucağa 

yaşaması, hayvan ve bitkilerle kurdukları bağ, 

doğal, katışıksız-katkısız (organik) kendi yetiş-

tirdiği ve ürettiği ile beslenmesi, yalansız, 

dolansız yaşaması (şairin dediği gibi), hiç bir 

çıkar ve karşılık beklemeden insanlarla bir 

arada, gürül gürül çağlayıp akan dağ ve kar 

sularından içmesi, yaşadığının farkına varma-

sı, onu dinç ve güçlü kılar. Stoa filozoflarının 

ifadesiyle, ‘doğaya uygun yaşam en güzel 

yaşamdır’, tekrar doğaya dönmek ve doğa ile 

bağlarımızı kurmak, yaşadığımızın ifadesidir. 

Doğadan uzaklaşmamız bizi hayata ve yaşa-

yanlara düşman kılar. Elbette yine bu felsefi 

geleneğin temel düsturu, ‘insan her şeyin 

ölçüsüdür (homo mensura)’. Tekrar tekrar 

söylüyoruz, insanca yaşamak insanın insana 

sahip çıkması en büyük erdemdir. Öyleyse 

gerçekler demine hü..............                                                                      

  18.01.2017 
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NARAYAMA DAĞI’NDAN  

ÇOMAK DAĞI’NA 

                                              

                                           Arslan Bozdemir 

“İçimde bir çocuk, 
yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru, 

binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek. 
Sahi yaşlılık, derin bir iç çekiş, 

yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür Hanım?” 

   19. yüzyılın sonlarında Narayama Dağı’nın 
eteğindeki ıssız küçük bir köyde yaşanan acı-
masız bir gelenek anlatılır: Aşırı yoksullukla 
başa çıkabilmek için çocukların bir kısmı so-
kağa atılmakta, yetmişine gelen ihtiyarlar da 
aileleri tarafından Narayama Dağı’nın doru-
ğuna taşınıp ölsünler diye orada terk edil-
mektedirler. Bunu yapmayı reddetmek aile-
nin itibarını yerle bir etmek olacağı için kim-
se gitmemeyi göze alamamaktadır. Naraya-
ma Türküsü filminin konusu bu. Gerçek ya-
şam öyküsünden alınmıştır. 
   Filmi izlerken yaşam mücadelesinin insana 
neler yaptırabileceği düşüncesi alıp götürdü 
beni Çomak Dağı’nın eteğine, Bahadın’a, 
çocukluğumun geçtiği 70’li yıllara.  
   Hayatta kalan arkadaşlarıyla toprak damlı 

evlerin serpeneklerinin altında saatlerce anı-

lara yolculuk yapan dedemi anımsadım. ’Eyi 

vakıt öldürdük ağa‘ diyerek günün sonunda 

evinin yolunu tutan dedem geldi gözümün 

önüne. Babamın dedemi Çomak Dağı’na ölü-

me terk etmek üzere götürmesi düşüncesi 

offf!!!... Dedemin yaşlılığının son zamanların-

da rahatsızlığı arttığında bazı geceler Tanrıya 

yalvardığına şahit olurdum “ne olur emaneti-

ni al, kurtar beni!!” Sağlık beklentisinin ya-

şam beklentisinden daha önemli olduğunu 

şimdi daha iyi anlıyorum. Yaşlılığı Bahadın’da 

geçmekle dedem şanslı mıydı bilemem ama 

bildiğim bir şey var ki beş yüz yıl önce can  

havliyle yollara dökülen insanların torunları 
bu kez ekmek davası uğruna yollara düşmüş-
lerdi. Yaşlı ana babalar ne olacaktı? Kime 
bırakabilirlerdi? Yaşlı ve hasta anne babasını 
köyüne bırakıp ekmek davası uğruna Ankara-
lara, Alamanyalara giden yüreklerin, vicdan-
ların tınısını, sızısını nasıl anlatabilir ki cümle-
ler. Anlatmaya yeltensek ne kadar başarabili-
riz bu sızıyı? Evlatlarının yanında kutsal bir 
emanet gibi götürülmeye karar verilenlerin 
sıkıntıları başka bir dertti. Eşinin rızası olacak 
mı? Diyar-ı gurbette kafesteki kuş misali ya-
şamlar, neleri çalacaktı ömürlerden? Kentler, 
kapıcı daireleri, toprağa özlem, anıları payla-
şacak kimsenin olmadığı, hesapta olmayan 
yaşamlara merhaba denirken, Narayama 
Köyü’ndeki kadar olmasa da, yoksulluk cilve-
sini Bahadın’da da gösteriyordu yaşlılara. 
Modernleşmenin sancılarını en çok çocuklar 
ve yaşlılar çekermiş. 
   Bazı hüzünler, acılar vardır yaşanır ama fark 
edilmez, kendini saklar. İşte kendini saklayan 
katı gerçekliklerin bir boyutu bu yaşananlar. 
Çocukluğumuzdan başlayarak ergenlik , ye-
tişkinlik ve yaşlılıkta doyumlu hayatların 

değil de , travmatik yaşantı-

ların altına imza attığımızda 

beyin bu travmaları birikti-

rerek hem kendini hem anı-

ları dinamitleyebilmektedir. 

işte bu dinamitin adı : ALZ-

HEİMER. 
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Alzheimer hastalarında duyu yitimleri fazla 
olmasından kaynaklı sorunlar baş gösterir-
ken yüzyıllar ötesinden çareyi haykırmakta-
dır Çiçero: ”Beden bakımından yaşlanabilir, 
ruh bakımından yaşlanmaz yanımı keşfettim. 
Şimdi Origines adlı yapıtımın yedinci kitabıy-
la uğraşıyorum; eski zamanlarla ilgili bütün 
yapıtları topluyorum; yurttaşlar hukukunu 
inceliyorum, bundan başka Yunan yazınıyla 
uğraşıyorum; belleğimi işletmek için Pht-
hagorasçılar gibi, gündüzleri her dediğim her 
yaptığım her duyduğum şeyi akşamları ak-
lımdan geçiriyorum. Ruhun yapacağı şey eği-
tim budur, zihnin tutacağı yol işte bu yoldur 
Böyle işlere kendimi verip çalışırken alın teri 
dökerken, beden gücümün yokluğunu pek 
duymuyorum bu işleri yapamayacak duruma 
gelirsem, artık o yapamadığım şeyleri yattı-
ğım yerden düşünmekte benim için zevk 
olur. Çünkü kendini işe veren çalışan insan 
yaşlılığın ne zaman geldiğini duymaz. Böyle-
ce yavaş yavaş ayrımına varmaksızın yaşlanır 
ve birden çöküvermez de ağır ağır söner.“ 
   Yine gelişmiş ülkelerde yetmişli yaşlarda 
insanlar emekliliğin tadını çıkarırken bizde 
‘yaş yetmiş iş bitmiş’ algısı yaşamın değil, 
ölümün kapısını açmaktadır. 
   Halbuki insanlık mitolojik devirlerden beri 
ölümsüzlük ilacını arayadursun yetmiş sek-
sen yıllık yaşam arşivine sahip çıkılamıyorsa, 
saygınlık ve onurlu bir yaşam yerine irdenme 
duygusu ağır basıyorsa neye yarar ki dem-
lenmiş hayatların demi? 

    

 Yaşlılığı, ölümü çağrıştıran bir olgu olarak 
düşünmek yerine, doyumlu yaşamlar için 
son fırsatlar gibi düşünmek daha akıllıca ol-
maz mı? ”Ölümün çevresinde koparılan yay-
gara, ölümün kendisinden daha çok korku-
tur”diyerek yüzyıllar ötesinden seslenen Se-
neca’yı anmak ölümsüzlük ilacını bulmak 
değil midir? 
    Hayatlarının son deminde, zamanı öldürül-

mesi gereken bir şey değil, üreten, akranları  

ile eğlenen, hobilerini fark eden, geliştiren 

yanları ile var etmek. 

   Yaşlı ölümü; olgun bir meyvenin toprağa 
düşüp, yeniden tomurcuklanacak meyvelere 
enerji vermesidir. Asıl acı olan ölüm değil, 
ölmeden yalnızlığa maruz kalmaktır. 
   Hayata merhaba derken analarımızın hu-
zurlu ve güvenli rahimlerinden çıkıp, babala-
rımızın şefkatli kucaklarına teslim ediliyoruz. 
Bu kez onların bizim kültürel rahimlerimizin 
huzuruna, güvenine ve şefkatli kucaklarımıza 
ihtiyaçları var. 
    
Bu sebeple ” BAHADIN YAŞLI BAKIMEVİNİN 
KAPISINI BİR AN ÖNCE AÇALIM.”. 
   
    Not: Vicdanlarında büyüttüğü sızının sesi-
ne kulak vererek, büyük bir sorumluluk ve 
özveri ile koşturan dostlara selam. 

Mersin 10.06.2017 
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                       Art of Aging: Yaşlanma Sanatı 

                                                                                        Drs. Ömür Kurt 

 Yaşlanmak… Hem hiçbirimizin kaçamayaca-

ğı, hem de hepimizin kaçmak istediği bir 

olgu. Öyle ki; onun adını bile anmaktan im-

tina ederiz. Otuzlu yaşlarıma geldiğimden 

beri, otuzlarında ve kırklarındaki arkadaşla-

rımla “yaşlanıyoruz” demek yerine “yaş alı-

yoruz” demeyi tercih ediyoruz. Sanki böyle 

söyleyince yaşlanmamış oluyoruz. 

 “Sakin Olmak: Yaşlanırken Kazandıkları-

mız”*  kitabının yazarı Alman felsefeci Wil-

helm Schmid herhalde bunları duysa bize 

çok gülerdi! 

   Yaşlanmaktan kaçmanın, yani gerçeği gör-

mezden gelmenin başka örnekleri de var 

şüphesiz. Örneğin, Schmid, şu meşhur 

“Herkes hissettiği yaştadır” cümlesine deği-

niyor. “Öyledir. Ama genellikle hissettiğin-

den daha yaşlıdır” diyerek bu klişe sözle 

dalga geçiyor (Schmid, 2015: 8).  

   Peki, yazar neden dalga geçmekle yetin-

meyip yaşlanmak üzerine koca bir kitap ya-

zıyor? Çünkü yaşlanma sürecini orta yaş 

bunalımıyla, korku ve stres halinde yaşama-

nın kader olmadığını düşünüyor. Peki, sakin 

sakin yaşlanmanın sırrı nerede? Hayatın 

diğer yönlerinde olduğu gibi, hakikati kabul 

etmekte elbette! Kişi ancak hakikati kabul 

ederse, sükûnet içinde yaşayabilir.  Hayatın 

beraberinde getirdiklerini sükûnetle karşı-

larsa o deneyimle sakince ilişki kurabilir.  

   Schmid, yaşlanma sürecinde sakinliğe gi-

den yolun adımlarını anlattığı bu kitabını on 

bölüme ayırıyor.  

Yaşamın Mevsimleri Üzerine Düşünceler başlı-

ğını koyduğu ilk bölümde günün bölümleriyle 

hayatın evreleri arasında benzerlik kuruyor. 

Yaşamın ilk çeyreğini günün sabah saatlerine; 

yaşamın ikinci çeyreğini, yani otuzlu yaşları 

öğle vaktine benzetiyor. Kırklı ellili yaşlarda 

ise insan yaşamın öğlen vakitlerini koşar adım 

kat eder; yaşlanmayı artık ensesinde hisse-

der” diyor (Schmid, 2015: 20). 

   Yazar bu benzetmeyi salt edebi dertlerle 

yapmıyor. Şu noktaya varmak istiyor aslında; 

sükûnetin ilk adımı, aynı günün bölümlerinin 

her birinin ne kadar süreceğine karışamıyor-

sak, yaşamın da kendi evrelerine hak ettikleri 

süreyi tanımaktır. İstediğimiz kadar anti-

aging (yaşlanma karşıtı) yöntemleriyle yaş-

lanmayı ertelemeye çabalayalım, bu süreleri 

özünde bizim belirleyemeyeceğimiz hakikati-

ni kabul etmektir. 

   Anti-aging yoksa başımıza musallat olan 

başka bir soruna mı işaret ediyor? Schmid’e 

göre evet. Günümüz modernizminin hayata 

dair yanlış bakış açısına…  

Günümüzün tek tipleştirici modernizm anlayı-

şı sürekli bireyselliği vurguluyor. Bu tür bir 

aşırı pompalanmış ben’izm, kişinin kendisini 

yanlış bir yerden içi boş bir şekilde aşırı 

önemsemesine sebep oluyor. Her zaman 

genç ve güzel kalacak bir Ben… (2015: 11) 

Reklamlar, medya ve çeşitli  

—————————————————— 

* Schmid, W. (2015) Sakin Olmak: Yaşlanırken Kazandıkları-

mız, (çev. Tanıl Bora), İstanbul: İletişim Yayınları.  
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yollarla bize dayatılan hayat stiliyle her yer-

de hazır ve nazır, aktif, genç ve güzel bir Ben 

olmam bekleniyor. Oysa bu hayatın kendisi-

ne, yaşamın, Schmid’in deyimiyle kutup-

sallıklardan, mürekkep olduğu gerçeğini 

vurgulayan diyalektik ilkesine aykırıdır. Ya-

şam düz bir çizgi değildir; aksine kutupların 

birleşimiyle işler. Öyle ki; hastanede yatan 

bir hastanın başucundaki, biyolojik ritmini 

izleyen monitördeki çizgi, yani hastanın ya-

şam çizgisini gösteren çizgi inişli çıkışlı ise, 

hasta yaşıyordur. Düz bir çizgiden ibaretse 

hayatı artık sona ermiştir.  

   Kutupsallıkları reddeden bu tür bir anlayış 

yaşamın döngüsüne de terstir. Nasıl ki bir 

bitki serpilip sonra soluyorsa kişi kendisi ve 

başkaları için de çiçek açmalı, sonra solmaya 

razı olmalıdır (Schmid, 2015: 11) Schmid, bu 

anlamda, kutupsallıkları kabullenmenin, 

yani yaşam döngüsünün ayırdına varmanın 

kişi için huzur verici olduğunu söylüyor. 

Hatta insanların yaşlandıkça, bahçe ile daha 

çok ilgilenmesini de bu etkiye bağlıyor. İn-

sanların yaşlandıkça yaşamdan başka türlü, 

ama doygun bir zevk almasının pekâlâ müm-

kün olduğu fikrini işlediği Hazların ve Mutlu-

luğun Tadına Varmak başlıklı bölümde, do-

ğanın insan ruhu için dinlendirici olduğunu; 

zira doğada yaşam döngüsünü birebir göz-

lemlemenin mümkün olduğunu ifade edi-

yor:  

“Doğayı yakından gözlemlemek insana iyi 

gelir; çünkü doğadaki döngü, insana faniliğin 

ne kadar “doğal” bir kader olduğunu, doğa-

nın kendisine dair olduğunu, oluş-tükeniş 

döngüsünün yalnızca insanı değil, tüm canlı-

ları ilgilendirdiğini bize gösterir.” 

   Bu gözlem, yaşlı insanlar içinse bilhassa 

sakinleştiricidir. Zihinlerinin gençlere kıyasla 

daha fazla meşgul olduğu insan yaşamının 

sona ermesi olgusunun, aslında ne kadar da 

doğanın, yani hayatın kendisinin döngüsüne 

dair olduğunu gözler önüne serer. Bunu bil-

mek, yani insanın kendi ötesinde bir bütüne 

dâhil olduğunu anlamak, bizi dünyayla, ya-

şamla dost kılar. 

   Hâlbuki günümüz modernitesinin bize sun-

duğu seçenek yaşamla dost olmak yerine, 

yaşamın gerçeklerini yenmeye çalışmak… Ör-

neğin, yaşlanmayı yenmek… Eh tabii, nasıl 

olsa yaşlanmak bir felaket; yenilmesi gereken 

bir hastalık… (Schmid, 2015: 9). Bu düşünce-

nin karşısında Schmid, Anti-Aging şiarı yerine, 

Art of Aging felsefesini öneriyor (2015: 9-10). 

Zaten esasen kitap bu felsefenin savusuna 

ayrılmış diyebiliriz.  

   Önce şunu kabul edelim diyor Schmid, yaş-

lanmak gelecekte bir gün bilimsel gelişmeler 

sayesinde üstesinden gelinecek bir musibet 

değil, doğanın döngüsünün bir gerçeği. Yaş-

lanmayı bir olumsuzluk olarak gören, kendini 

doğanın döngüsünden azade sayan böylesi bir 

kibir bizi daha da mutsuz olmaktan başka bir 

yere götürmüyor.  

   Bu kibir ve gereksiz mutsuzluk günümüzün 

modern insanına özgü... Kutupsallıkları red-

detmek, hayatta hep istediğimiz şeylerin ol-

masını beklemek, günümüz modernitesinin 

yönlendirdiği yanlış bir algı. Bu mutluluk balo-

nundan olacak ki; yaşlandıkça insanların daha 

da fazla maruz kaldığı melankolik ruh hali, 

depresyon olarak tanımlanıp bir hastalık ola-

rak görülüyor. Oysa melankoli, insan olmanın 

neredeyse antropolojik gerçeklerinden biri! 

Her daim mutlu olmayız, insan bazen de  
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melankolik olmuştur. O zaman melankolik 

ruh hali karşısında da bu duygu durumunu 

abartmaktansa kabullenip onunla dost ol-

mayı denemek daha mantıklı... Böylelikle, 

şu çokça korkulan “orta yaş bunalımı” evre-

sinde panik olmayıp sükûnetle geçip gitme-

sini bekleyebiliriz. (Schmid, 5. Bölüm, Ağrı-

larla ve Mutsuzlukla Baş Etmek, 2015: 56-

57).  

   Bu evrede yaşadığımız duygu durumlarını 

abartmaya gerek yok; zira mutsuz olmak da 

insana dair bir şey. Sakin olmak, duyguların 

da iki kutuplu olduğunu, hayatta yalnızca 

olumlu duygulara yer olmadığını kabullen-

mek demek biraz da. Aynı zamanda duygu-

larımızın da farkında olmak ; iç farkındalığı-

mızı yükseltmek demek…  

   Schmid, kitabın Yaşlılığın ve Yaşlanmanın 

Hususiyetlerine Anlayış Göstermek başlıklı 

bölümünde tam da bu konuya değiniyor. 

Yaşamın her evresinde kişinin kendisi ve 

yaşamı üzerine tefekkür etmesini, öz farkın-

dalığını arttırmasını salık veriyor. “Yaşlılık 

evresinde de bu evrenin özgüllüklerinin far-

kında olmak, onları kabullenmek ve onlarla 

uyum içinde olmak, bu evreyi sükûnetle 

yaşamanın koşullarından biridir” diye belir-

tiyor (Schmid, 2015: 25). Bir diğer deyişle 

öylesine değil, bilinçli bir hayat yaşayın di-

yor (Schmid, 2015: 25-26). Ki zaten Art of 

Aging, yani yaşlanma sanatı, aslında 

“yaşama sanatı” diyebileceğimiz şeyle doğ-

rudan ilişkili… Yaşama sanatı da bilinçli sür-

dürülen yaşam anlamına gelmekte özün-

de… 

   Yaşlanma evresinin hususiyetleri nelerdir 

peki? En başta, insanın gücünün daha az 

olanağı gerçekleştirmeye yetmesinden bah-

sedebiliriz. Örneğin fiziksel gücümüz her  

istediğimiz aktiviteyi yapmamıza artık yet-

mez.  

   Bilinçle sürdürülen yaşam insanın bu deği-

şimin farkında olması, bunu sakinlikle kabul-

lenip uyum sağlaması anlamına gelir. Aynı 

zamanda bu sürecin getirdiği artıların farkın-

da olmak demektir. Fiziksel kuvvetlerim aza-

labilir, ama zihinsel kuvvetlerim de artabilir 

öte yandan. Edindiğim hayat deneyimleriyle 

artık her olanağa balıklama dalmam; daha 

bilinçli hareket eder, daha etkin ve isabetli 

seçimler yaparım. Olanaklarım azalsa da, 

seçimlerimin etkililiği artar (Schmid, 2015: 25

-26). 

    Gördüğünüz gibi, tamamıyla olumsuz ola-

rak gördüğümüz durumların dahi, yaşlanır-

ken bize kazandırdığı bir şeyler var. Artık zo-

runluluklardan dolayı istediğimiz her olanağı 

değerlendiremiyor olabiliriz; ancak bu durum 

tersinden bize ‘seçme bilinci’ kazandırıyor.  

   Bu bilincin isabetli ve etkili seçimler yap-

manın yanında bize kazandırdığı bir diğer şey 

de, modern yaşamın küçümsediği edilginlik 

hakkı’nı, tadını çıkara çıkara kullanabilme 

potansiyelinin farkına varmak… (Schmid, 4. 

Bölüm, Hazların ve Mutluluğun Tadına Var-

mak, 2015: 49).  

   Günümüz modernizmi, sürekli etkin ve ak-

tif olmayı dayatıyor; fakat çelişki şu ki; din-

lenmeye de bir o kadar ihtiyaç duyuyoruz. 

İşte yaşlılık, eylemsiz kalmanın tadını çıkara-

bileceğimiz, edilginlik hakkımızı kullanabile-

ceğimiz bir dönem aslında…  

   Yaşlandıkça daha çok boş zamanımız olur. 

Bu durum, olumsuz anlamda atıl olmak, artık 

faal olmaktan tamamen geri düşmek anlamı-

na gelmek zorunda değildir. Bir yandan  
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meşgale anlamında etkin olmaya devam 

edebiliriz. Arkadaşlarımızla, torunlarımızla, 

ailemizle yapılması gereken işlerin basıncın-

dan uzakta daha kaliteli zaman geçirebiliriz. 

Ya da yeni ya da eski zevklerimizin tadına 

vararak kendimizi gerçekleştirmeye devam 

edebiliriz. Öte yandan edilgin kalma hakkını 

doya doya, içimize sine sine kullanabiliriz. 

Yapılması gereken tonla işin baskısından 

uzakta, kendi yapacağımız etkinlikleri seçme 

şansımızın bulunduğu, sakıngan, seçici bir 

etkinliktir bu. Artık ne her hazzın peşinden 

koşacak kadar oburuz, ne de yapmamız ge-

reken tonlarca işle karşı karşıyayız. Daha çok 

boş zamanımız var. Sadece yaşıyor olmanın, 

var olmanın hazzına varabileceğimiz daha 

çok boş zaman. Mütevazı hazlara, yaşamdan 

zevk almaya ayrılmış daha çok boş zaman 

(Schmid, 2015: s48). Boş zaman hazzı da 

budur zaten!  

   Yaşlandıkça öz farkındalığımızın gelişme-

siyle edindiğimiz seçme bilinci, azalan ola-

nakları bizim için avantaja çevirir. Eskiden 

türlü şeyle doldurup daha da yorularak ge-

çirdiğimiz boş zamanlar, bizim için bir keyfe 

dönüşür. Aslında şaşırtıcı gelecek ama yaş-

landıkça yaşamdan daha yoğun ve derin 

hazlar alabiliriz. Yine edindiğimiz seçici bilinç 

sayesinde…  

    Yaşlandıkça hem artık her hazzın peşinden 

koşmak istemeyiz hem de artık bunun için 

olanaklardan yoksunuzdur. Daha seçici dav-

ranır; niceliğe değil, niteliğe yöneliriz… Haz-

ların derinliğinin, yoğunluğunun tadına varı-

rız, onları derinlikle hissederiz. Eskiden dik-

katimizi cezbetmeyen mütevazı hazlar, 

“sonsuz defa tadılamayacaklarının bilinciy-

le” artık dikkatimizi daha fazla cezbetmeye 

başlar (Schmid, 2015: 43).  

Küçük mutlulukların tadına daha yoğun 

şekilde varırız. İçtiğimiz bir bardak çay bize 

çok lezzetli gelir, keyfi eskisinden başka türlü 

olur. Genel kanının aksine, yaşlanmak bize 

hayatın tadına daha derinlemesine varma 

potansiyelini kazandırır. Sakin olmak, bu po-

tansiyelin farkında olmak ve tadını çıkarmak-

tır. 

    Sohbet keyfi yaşlandıkça tadına daha fazla 

varılan bu mütevazı hazların başlıcalarından-

dır. Öyle ki; Schmid, akşam saatlerine atıfla, 

sohbet keyfinin paylaşılabileceği zamanları, 

yaşamın mavi saati’ne benzetiyor. Bu mavi 

saatlerde kayda geçirilmek ve paylaşılmak 

için bastıran, yaşlandıkça biriktirdiğimiz onca 

tecrübe, yaşanmışlıklar, duygu ve düşünceler 

paylaşılır. Rahat bir köşede bizi samimiyetle 

dinleyenlerin olduğu bir ortamda geçirilecek 

sohbet keyifleri o yüzden mütevazı hazların 

en güzellerindendir. Üstelik sohbet keyfi, yaş-

landıkça azalan değil, yoğunlaşan, daha çok 

özlenen ve tadına daha çok varılan, yaşlan-

dıkça değeri daha fazla bilinen zevklerden 

biridir. Bu nedenle olacak ki; yazar yaşlılar 

için sohbet salonları düzenlenmesini öneri-

yor. Yaşlı insanların buluşup sohbet edecek-

leri, paylaşımda bulunacakları, yaşanmışlıkla-

rını başkalarının zihinlerinde kayda geçirebi-

lecekleri özel salonlar… Türkiye’de de bu 

öneri neden hayata geçirilmesin?  

    Mütevazı hazlarımızı yaşayabileceğimiz bir 

zemin de, yaşlandıkça hayatımızda gittikçe 

daha fazla yer tutan sevgili alışkanlıklarımız-

dır. Alışkanlıklarımızın içinde fazla güç harca-

madan eğleşebilir, dinlenebiliriz, çünkü 

“tekrar edilebilirliğin ve güvenilirliğin damga-

sını taşırlar” (Schmid, 3. Bölüm, Yaşamı Ko-

laylaştıran Alışkanlıklar, 2015: 35-36).  
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Olanaklarımızın azaldığı ve muhtemelen 

yalnızlaştığımız yaşlılık evresinde en çok da 

bunlara ihtiyaç duymaz mıyız?  

    Alışkanlıklar sayesinde yaşlanma süreci-

ne uyum sağlamamız kolaylaşır. Oysa mo-

dern hayat, ‘alışkanlık’ olgusunu küçümser, 

sıkıcılıkla özdeşleştirerek dışlar. Hâlbuki 

alışkanlıklar, yaşamımızı oluşturan unsurla-

ra aşinalık kazandırır, yabancılığın kırar 

(Schmid, 2015: 38). Düşünmeden, alışkan-

lıkla gerçekleştirdiğimiz şeyler, aldığımız 

kararlar sayesinde, hayatımızda daha zor 

kararlara zaman ve enerjimiz kalır; daha 

ciddi bir yoğunlaşma gerektiren durumlara 

ayıracak gücümüz olur.  

    Yaşlanırken sarılmamız gereken bir şey 

alışkanlıklarımızsa, bir diğeri de temastır. 

Schmid, Yakınlık Hissetmek İçin Temas baş-

lıklı bölümde ruhsal ve bedensel temasın 

yaşlanırken bizi hayata bağlayan öneminde 

değiniyor. 

    Şu aşikâr ki; insan sosyal bir varlıksa, 

hangi yaşta olursa olsun, doğumundan ölü-

müne kadar bedensel ve ruhsal temasa 

muhtaçtır. İnsan ne kadar çok temas kurar-

sa, kendine, başkalarına ve dünyaya o ka-

dar az yabancılaşır. Bu anlamda, sakin ol-

mak, “cool” olmak, kayıtsız ve duygusuz 

olmak demek değildir. Temas aramak; özel-

likle bedensel ve ruhsal anlamda bize do-

kunan ilişkilere hayatımızda daha çok yer 

açmak, sakin olma yolunda atılacak bir 

adımdır (Schmid, 2015: 61-63). Ki dokun-

manın sağlığımız için ne kadar elzem oldu-

ğu ispatlanmış bilimsel bir gerçektir. Bir 

canlıya sarıldığımızda salgılanan oksitosin 

hormonu” insanlar arasındaki bağı güçlen-

dirir; huzurlu ve mutlu bir ruh hali sağlar.* 

Temas kurmanın anlamı, sevgi almak; sevgi 

vermek, arkadaşlıklar kurmak yahut var olan 

arkadaşlıkları sürdürmektir. Bu nedenle Sch-

mid, kitabın takip eden Bir Ağa Bağlı Kalmak 

İçin, Sevgi ve Arkadaşlık başlıklı bölümünde 

sevgi ve arkadaşlıkların bizi hayata bağlı tutan 

ve hayatımızı kolaylaştıran yönüne dikkat çeki-

yor.  

   Yaşlanma sürecinde çocuklarımızla, torunla-

rımızla, kardeşlerimizle, hayat arkadaşımızla ve 

tüm arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerin, 

onlarla aramızdaki sevginin varlığı çok değerli-

dir.  

   Çocuklar yaşlanırken sakin olabilmek için iyi 

bir sebeptir; zira “yaşamı devam ettirirler. Pra-

tik işlerde anne babaya yardımcı olur-

lar” (Schmid, 2015: 69). Bunun yanında ebe-

veynin çağın yeniliklerine, örneğin teknolojik 

yeniliklere uyum sağlamasına, haberdar olma-

sına yardımcı olurlar. Aslında “anne babayla 

çocukları arasındaki sevginin asıl imtihanı, on-

lar adamakıllı yaşlandığında yaşanır”. Yaşlan-

ma sürecini ruh ve beden sağlığımızı olabildi-

ğince koruyarak sakince geçirmek bu imtihan-

da çocuklarımıza daha az yük olarak onların 

imtihanı geçmesini kolaylaştırır (Schmid, 2015: 

70).  

   Ebeveynle çocuklar arasındaki sevginin ya-

nında bize yaşlanma sürecinde sükûnet bahşe-

den başka bir sevgi biçimi de büyükanne ve 

büyükbabayla torunlar arasındaki sevgidir. Bu 

sevgi bize yaşamın döngüsünü tekrar hatırlatır. 

Torunların oluşum halindeki yaşamıyla büyü-

kanne ve büyükbabanın geçip gitmekte olan —

———————— 

*“Niye Birbirimize Sarılırız, http://www.milliyet.com.tr/niye-

birbirimize-sariliriz--pembenar-detay-genelsaglik-1359073/,  
erişim tarihi: 27 Kasım 2016. 
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Elbet de hayat arkadaşımıza olan sevgimiz 

de yaşlanma sürecinde yaşama bağlılığımızı 

güçlü tutmak açısından çok değerlidir. Eğer 

“varlığından sevinç duyduğum ve kendisi de 

benim var olmamdan sevinç duyan birisi 

varsa, yaşam güzel ve anlam dolu-

dur” (Schmid, 2015: 72). 

   Beni olduğum gibi kabul ettikleri için arka-

daşlarımla kurduğum sevgi ilişkisi de yaşlan-

ma sürecinde beni hayata bağlı tutar. 

“Arkadaş ondan hiçbir şey istemediğim ve 

beklemediğim insandır, nasılsa öyle olduğu 

için beraber olmaktan memnunumdur 

onunla” (Schmid, 2015:  72). Arkadaşımla 

çıkar üzerinden ilişki kurmam; aramızdaki 

koşulsuz sevgi bana sevinç verir. Bu sevinç, 

yaşamla barışıklığımı kuvvetlendirdiği oran-

da, sükûnete giden yolda bir adım atmamı 

sağlar.  

   Yaşamla barışık olmak için, sakin olmak 

için başka neye ihtiyaç duyarım? Kabullen-

meye ve dost olmaya…  

    Küçük sorunlarla ve büyük dertlerle baş 

edebilmek için kabullenme kuvvetimi arttır-

mak sakin olma yolunda atılacak bir adımdır 

(Schmid, 2015: 53). Aynen şu kadim sözde 

dendiği gibi: “Tanrım, bana değiştirebilece-

ğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değişti-

remeyeceğim şeyleri kabul etmek sabır ve 

ikisi arasındaki farkı bilmek için akıl ver”.*   

Yazarın yaşamla barışık olabilmek için bir 

diğer önerisi de dost olmak. Aslında dost 

olmak da kabullenmekten geçiyor diyebili-

riz. Zira ancak sükûnetle kabullendiğimiz 

   ———————-- 

*(http://www.hurriyet.com.tr/tanrim-beni-yavaslat-

21509365, erişim tarihi: 27 Kasım 2016).. 

şeylerle dost olabiliriz, öyle değil mi? Başı-
mıza gelen olumsuzluklardan sürekli şikâyet 
etmektense, kendimizi veya başkalarını suçla-
yıp durmaktansa bu olumsuzlukları başa çık-
mamız gereken bir ödev olarak kabullenirsek 
daha dingin bir ruh haline erişebiliriz (Schmid, 
2015: 55). Sezen Aksu ve Ceza’nın düet yaptık-
ları o güzel şarkıda dediği gibi, “Gelsin hayat 
bildiği gibi gelsin, işimiz bu yaşamak…”.*   Ha-
yatla dost olursak,   önümüze getirdiklerini ka-
bullenip daha kolay başa çıkabiliriz. M.Ö. IX. 
Yüzyılda yaşamış düşünür Xsentius’un dediği 
gibi, kavgalarımızı sürdürürken bile kendimizle 
barış içinde olmalıyız. ** 
   Peki ya, ölüm? Ölüm gerçeği kabullenilebilir 

mi? Schmid, kitabın Onunla Beraber Yaşayabil-

mek için Ölümle İlişki Kurmak başlığını taşıyan 

bölümünde bu konuyu ele alıyor.  

    Ölümden hiç birimiz kaçamayız. Peki, yaşlan-

dığımızda çevremizdeki insanların yitimiyle 

ölümü de daha yakınımızda hissederken ölüm-

le nasıl bir ilişki kurmalı ki; sükûnetimize engel 

olmasın? Ölümden korkmamak mümkün değil-

dir elbette; ama halen sakince yaşamak müm-

kündür. Schmid’e göre, ölüm düşüncesinden 

kaçınmak değil, ara sıra ölüm üzerine düşün-

mek gerekiyor. Ölüm korkusundan kurtulmak 

için değil ama bizi bekleyen ölüm gerçeğine 

aşinalık kazanabilmek, ölümü dikkate alarak 

yaşamın değerini ve yaşamda bizim için neyin 

değerli olduğunu daha iyi bilebilmek için bunu 

yapmalı. (Schmid, 2015: 89).  

   Peki, ölüme başka bir açıdan bakmak müm-

kün mü? Schmid, şöyle düşünebiliriz diyor:  

 

————————————————— 

* https://www.youtube.com/watch?v=bLYF1Oa5TtA, erişim 
tarihi: 27 Kasım 2016.  
** Alıcı, A. (der.), Hayata Yön Veren Öyküler, 12. Baskı: Ocak 
2012, İstanbul: Epsilon Yayıncılık. 
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   “Ölüm, öncelikle evrimin bir gerçeği... 

“Yaşamın bir bütün olarak sürebilmesi için 

bütün tekilliklerin geçip gitmesi gere-

kir” (Schmid, 2015: 87).  

   Bu sadece insan için değil, her varlık için 

geçerli… İstediğimiz kadar hoşumuza gitme-

sin, doğadaki döngüye uygun olan gerçek; 

ölümsüzlük değil, yaşam-ölüm diyalektiği...   

    Bunun yanında, ölüm, yaşamın değerini 

bilmemizi sağlar. Yaşamın sonluluğu, ömrün 

kısıtlılığı, insanda öylesine yaşanmış bir ya-

şam değil, kıymetli ve mutlu bir yaşam yaşa-

ma arzusu uyandırır. Eğer insan ömrü edebi 

olsaydı, yapmakta olduğumuz şeyleri yap-

mak için herhangi bir motivasyonumuz kal-

mazdı. Eğer sonsuza kadar ertelemek müm-

künse, neden olanakları gerçekleştirmek için 

kendimi zahmete sokayım? (Schmid, 2015: 

86).  

   Yönetmen Onur Ünlü’nün bu konuda ilginç 

bir fikri var. Ünlü, 2013 yapımı Sen Aydınla-

tırsın Geceyi filminde ölümsüz bir karakter 

üzerinden insan hayatında ölümsüzlüğün 

olduğu yerde ahlakın da ortadan kalkacağını 

ima eder.*  Eğer sonsuza kadar zamanım 

varsa, ölüm korkusundan azadeysem hayatta 

tadacağım hazlar ve ödeyeceğim bedeller 

konusunda belli kurallara göre seçici davran-

mam gerekmiyordur.  

   Peki ya, ölümden sonra yaşam? Bu konuya 

dair herkesin kendine göre bir fikri var. Sch-

mid, bu sorunun cevabını vermiyor ama kita-

bın Ölümden Sonra Olası Bir Yaşama Dair 

Düşünceler başlıklı son bölümünde ölümden 

sonraki bir sonsuzluk düşüncesinin sakin bir 

ruh haline yardımcı olabileceğini belirtiyor. 

Bu sonsuzluk düşüncesi, illa dünya-dışı, din-

sel bir sonsuzluk olmak zorunda değil. Böyle   

bir aşkınlık 

düşüncesini 

tasavvur et-

mek yeterlidir. 

Herkes nasıl 

ölümle kişisel 

bir ilişkiye giri-

yorsa, bu aş-

kınlık fikrine, 

sonsuzluk ta-

savvuruna da 

kendine göre 

bir anlam ve-

rir (Schmid, 

2015: 95-96). 

       Schmid, ölüm üzerine böylesi değinmeler-

le bitirdiği kitabında bizlere yaşlanma sanatı-

nın ana hatlarını vermeye çalışıyor. Yaşamın 

tüm mevsimleri gibi, yaşlılık mevsiminin de 

kendine göre güzellikleri var. Sükûnet, 

“yaşlandığımızda kazanabileceğimiz bir şey-

dir” mesela (Schmid, 2015: 85). Yaşlandıkça 

gençlik heyecanı içindeyken çoğun eksikliğini 

çektiğimiz bir sükûnet mesafesine sahip” olu-

ruz (Schmid, 2015: 81).  

   Yaşama dair bir sükünet mesafesi edinmek 

için belki henüz çok gencim ama bu kitabı 

okuduktan sonra hayatımda strese ne kadar 

gereksiz yere yer açtığımı bir kere daha gör-

düm. Ve de yaşamla, doğayla ve kendimle 

barışık bir yaşam sürmenin, biraz yavaşlama-

nın, biraz durup düşünmenin önemini tekrar 

kavradım. Belki bu da benim için sakin olma 

yolunda atılacak bir adımdır. Umarım bu yazı 

bana olduğu gibi okuyanlara da bu adımı dü-

şündürür.                                                         

——————————————            
*http://www.imdb.com/title/tt2905772/, erişim tarihi: 28 

Kasım 2016.  
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   Gerontoloji  terimini  ilk de-
fa 1903’te Tıp dalında Nobel Ödülü alan Rus 
asıllı bilim adamı Ilja Metschnikow (İlya Meç-
nikov) kullanmıştır. 1930’lu yıllardan be-
ri ABD ve Avrupa’da ana bilim dalı olarak 
çeşitli üniversitelerde okutulmaktadır.  

   Gerontolojinin bu konuma gelişinin başlıca 
sebebi, sürekli uzayan yaşam süresine bağlı 
yaşlı nüfusun artışıdır. Gerontoloji interdisip-
liner bir bilim dalıdır, yani farklı bilim dalla-
rında yaşlanma ve yaşlılık incelenmektedir.  

   Teorik çalışmaların yanı sıra Gerontoloji 
aynı zamanda uygulamalı bir bilim koludur. 
Öncelikle yaşlıların yaşam koşullarını iyileş-
tirme hedefi takip edilmektedir. Yeni tekno-
lojik veya ekonomik gelişmeler, bu hedefe 
yaklaşabilmek açısından birçok olanak sun-
maktadır. 

Türkiye'de Gerontoloji 

   Türkiye'de Gerontoloji Prof. Dr. İsmail Tu-

fan'ın çabalarıyla ve hayırsever iş adamı İbra-

him Şencan'ın katkılarıyla Akdeniz Üniversi-

tesi'nde kurulmuştur. Türkiye'de yaşayan ve 

yaşlanmakta olan her bireyin daha iyi bir 

yaşam sürmesi için 2013'ten bu yana yaş-

lılık ve yaşlanma konusunda uzman öğrenci-

ler yetiştirmektedir. 

Yaşlanma Bilimi Gerontoloji 

Hedefledikleri amaçlar doğrultusunda, in-
sanların yaşlanınca bir köşeye çekilmek yeri-
ne aktif bir şekilde hayata dahil olmaları, 
onlara mutluluk ve esen kaynağı olmakta-
dır.  

   Kabullenilmiş yaşlanmanın ve ölümü bek-
lemenin yerine, hayatın güzelliklerini suna-
rak yeni nesiller ile eski nesilleri bir arada 
tutma amacı taşımaktalar. 

   "Her şeye çare bulunur ölüme bulunmaz" 

der atalarımız, peki yaşlanmamak için bir 

çare var mı? 

   Yaşlanmak, elbet de engellenemez. Ama 

özenli, sağlıklı, bilinçli yaşlanmak birçok so-

runu önler.  

   Alzheimer... Aman dikkat ! 

Alzheimer hastalığı, günlük yaşamsal aktivi-
telerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bo-
zulma ile karakteri-
ze, nöropsikiyatrik semptomların ve davra-
nış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejene-
ratif bir hastalıktır. Yani bireyi bir bilgisayar 

olarak düşünürsek hard diskin yok olma-
sıdır. 
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   Bir de Demans var tabii... 

   Demans, beyinde hasardan kaynakla-
nan, ilerleyen bir bozukluk olup, kişinin 
yaşından beklenen beyin performansını 
gösterememesidir. Özellikle etkilenen 
bölgeler hafıza, dikkat, dil ve problem 
çözme alanlarıdır.  

   Durumun ileri aşamalarında kişi, za-
man, yer ve ki-
şi oryantasyonunu kaybeder. Kısacası 
halk arasında bunamadır. 

 

   Türkiye en yüksek Alzheimer va-

kası yaşanan yer Afyon/Dinar'dır 

   Araştırmalara göre Alzheimerin en çok 

rastlandığı bölge Ege Bölgesi'nde bulu-

nan Afyon ilinin Dinar ilçesidir. Dinar be-

lediyesinin katkıları ile Dinar'a kurulan   

Alzheimer araştırma ve  .bilgilendirme 

merkezi, elinden geldiğince yöre  

 halkına yardımcı olmaktadır. 

 Yine yapılan araştırmalar en uzun yaşa-

yan insanların Aydın/Nazilli ilçesinden ve 

yöresinden çıktığını bizlere göstermekte-

dir. 100 yaşını deviren çınarlara ne diye-

lim, Allah daha uzun ömürler versin. 

 Türkiye'de bakım algısı 

   Halkımız her ne durumda olursa ol-
sun "ben anama babama bakamadım 
dedirtmem" algısı ile hastaya yardımdan 
ve iyilikten ziyade kötülük ettiğinin farkın-
da değil.  

   Yaşlıların ve hastaların bu 
işi profesyonel olarak yapan kişilere ema-
net edilmesi ve takip edilmesi, hastanın 
gidişatı ve durumu için en iyi seçimdir. 

 

                                                    Yusuf Halkapınar 

    Bu yazı ONEDİO adlı internet sitesinden alınmıştır. 
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  Gerileme ve kayıpların oluştuğu, insa-

nın kişiliği ve kendini algılayışında deği-

şikliklerin oluştuğu yaşlılık dönemindeki 

birey; 

 

- Özgüveni, uyum yeteneği ve üretkenli-

ği azaldığı, 

- Uyaranlara yanıtı geciktiği,  

- Belleği zayıfladığı, 

- Bunaltısı arttığı,  

- Uyku kalitesi düştüğü,  

- Değer kaybına uğradığı,  

- Statüsü değiştiği,  

- Eş - akran kaybı karamsarlığa yol açtığı, 

- Ekonomik sorunları arttığı, 

- Fiziksel ve mental sağlığı –daha da- bo-

zulacağı endişesi taşıdığı,  

- Kendi dünyasına çekildiği,  

- Dışlandığını düşünerek mutsuz olduğu 

için sıklıkla bunalıma girmektedir. 

 

   Yaşlılık Sorunu 

 

   Yaşlı bireyin çok yönlü iyilik halini sür-

dürebilmesi için alıştığı ortamda sevdik-

leriyle birlikte toplum içinde yaşlanması 

önemlidir. 

 

    

Yaşlanan kişilerden; 

- Zevk, ilgi ve istek kaybına uğrayan,  

- Umudunu ve ümidini yitiren,  

- İlgi – sevgi - paylaşma - beraber olma 

isteği artan,  

- Yönetilmeye karşı direnç gösteren,  

- Çevresindekileri sürekli yargılayan,  

- Ailesinin kendisine bakmayacağını dü-

şünerek kaygılanan,  

- Hayatın sadece kendi çevresinde dön-

mesini isteyen,  

- Kendisiyle bile barışık olmayan,  

- Hep yakınan, geliri azalan ancak gideri 

artan,  

- Kendisine bile sevgisiz ve saygısız olan-

lar için yaşlılık dönemi sorun olmakta-

dır.  

   Alıştığı mekâna ve çevreye bağımlılık 

geliştiren yaşlı bireyin aileler küçüldüğü, 

kadın çalıştığı, akraba-komşu ilişkileri 

zayıfladığı için aile içinde evde bakılması 

da giderek daha da zorlaşıyor. 

 

   Yaşlının ev içinde bakımı; başta ekono-

mik, mekânsal düzenleme ve bakıcı kay-

naklı, hastalık durumunda da tıbbi dona-

nım, ekipman ve sarf malzemesi sağlama 

kaynaklı güçlükler yaşandığından bakım 

sorun olmaktadır. 

                                 Yaslibakicisi.com 

                         Yaşlı Bakımı Özen İster 
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   Ülkemiz Anayasası sosyal güvenlik kav-
ram ve kapsamı içinde; nesnel sosyal 
yardımlara (parasal yardım, sosyal ba-
kım, yetiştirme ve rehabilitasyon) yer 
vermiş ve uygulamada da çeşitli gönüllü 
ve kamu kuruluşları tarafından dağınık 
ve programsız olarak yürütülen sosyal 
hizmetlerin bir şemsiye altına alınarak 
yürütülmesi için gerekli hukuki düzeni 
kurarak; sıfır yaşından başlayarak, bir 
ömür boyunca uzanan süreçte, bir aile; 
anne-baba, çocukları, yaşlıları için ne ya-
pıyorsa, onu yapma çaba ve sorumlulu-
ğunu SHÇEK Genel Müdürlüğü'ne ver-
miştir. 
 
   SHÇEK, her tür tehlike ve riske açık 
olan kadın, aile, çocuk, genç, özürlü ve 
yaşlılara; kurum bakımı, koruyucu aile, 
evlat edinme ve sosyal yardım hizmetleri 
vermektedir. 
 
   Ülkemizde sosyal yoksunluk ve/veya 
ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlı-
ların yaşam standartlarını koruma ve 
yükseltme amaçlı tüm hizmetleri planla-
mak, düzenlemek, izlemek, koordine et-
mek ve denetlemekle görevli SHÇEK, bu 
hizmetleri; 3 yönetmelik çerçevesinde 
yürütmektedir. 
 
   Yaşlı Bakımevleri ve Özel Huzurevleri 
 
   Yaşlı Bakımevleri ve Özel Huzurevleri 
Yönetmeliği (3 Eylül 1997) ile gerçek kişi-
ler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hu-
zurevi ve bakımevlerinin açılış, hizmet,  

Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler 

personel ve işleyiş koşulları ile ücret, 
denetim, devir ve kapatılma işlem ve 
esasları saptanmıştır. 
 
   Bu huzurevlerine kabul edilecek yaşlı-
larda 55+ yaş olma şartı aranır. Ancak 
ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulan-
masında belli bir standardı yakalamak 
açısından güçlükler yaşanmaktadır. 
 
   Kamu Kurum Kuruluşlarına Bağlı Huzu-
revleri Kamu Kurum ve Kuruluşları Bün-
yesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş 
ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 
(05/04/1987) ile ilgili huzurevlerinin açı-
lış, çalışma, fiziki şartlar, personel şartla-
rı, teftiş ve denetim işlem ve esasları 
belirlenmiştir. 
 
   SHÇEK Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri 
(HYBRM) hizmetin tür ve niteliğine iliş-
kin esaslarının (kuruluş ve personelin 
görev yetki ve sorumlulukları, kurullar, 
komisyonlar, servisler, kuruluş bölümle-
ri, kuruluşlara başvuru şekli kabul, ayrı-
lış, izin-ücret, yardımlar, hizmetler, di-
siplin, mesleki çalışma, geçici ve gün-
düzlü bakım, yaşlının uyması gereken 
kurallar, giderler, ücretsiz yaşlılara yapı-
lacak giyim yardı-
mı ve besin istih-
kakları ve tabela-
ları vb.) belirlendi-
ği H-HYBRM Yö-
netmeliği'nde 
(21/02/2001) 
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• Yaşlı; 60 yaş üzerindeki, sosyal ve/
veya ekonomik yönden yoksunluk içinde 
olup, korunmaya, bakıma ve yardıma 
muhtaç olan kişi, 
 
   • Huzurevi; 60 yaş üzerindeki yaşlı kişi-
leri huzurlu bir ortamda korumak, bak-
mak, sosyal ve psikolojik gereksinimleri-
ni karşılamak amacıyla kurulan yatılı 
sosyal hizmet kuruluşu, 
 
   • Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merke-
zi; yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, hu-
zur ve güven içinde sürdürmesi, kendi 
kendilerini idare edebilecek şekilde re-
habilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi 
mümkün olmayanların ise sürekli olarak 
özel bakım altına alındığı yatılı sosyal 
hizmet kuruluşu, 
 
   • Rehabilitasyon; doğuştan veya son-
radan herhangi bir hastalık ya da kaza 
sonucu kalıcı veya geçici olarak beden-
sel ve zihinsel yeteneklerini değişik de-
recelerde yitiren yaşlıların limitlenmiş 
fonksiyon kapasitesinin belirlenerek te-
davi edilmesi geriye kalan güç ve yete-
neklerini geliştirerek fiziksel, psikolojik, 
sosyal ve ekonomik yönden var olan ka-
pasitelerinin desteklenmesi ve günlük 
yaşamda bağımsız duruma gelmesine 
yönelik çalışma ve yardımlarının tümü, 
 
   • Özel bakım; ruh sağlığı yerinde olup, 
bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa ba-
ğımlı ya da fiziksel ve zihinsel gerileme-
leri nedeniyle özel ilgi, destek ve koru-
ma gerektiren yaşlılara verilen hizmet 
olarak tanımlanmaktadır. 
 

   Bu kuruluşlarda bakılan yaşlılar; barın-
ma, sağlık, psiko-sosyal destek, beslen-
me, temizlik, boş zamanlarını değerlen-
dirme, sosyal faaliyetler ve diğer sosyal 
hizmet olanaklarından yararlanmakta-
dır. 
 
  Huzurevi ücretleri Genel Müdürlükçe 
belirlenmektedir. Sosyal güvenliği olan 
yaşlılar ücretli, olmayanlara ise ücretsiz 
hizmet verilmektedir. 65(+) yaştaki yaşlı-
lar 2022 sayılı Kanun'dan yararlanarak 
yaşlılık aylığı almakta, 60-65 yaştaki üc-
retsiz yaşlılara da kurum tarafından ay-
lıkla eşdeğerde harçlık verilmektedir. 
 
   Bakım Hizmeti Verilen Yaşlıların Ge-
nel Özellikleri 
 
• Her 10 yaşlıdan 1'inin 60-69, 4'ünün 
70-79, 4'ünün 80-89, 1'inin 90 (+) yaş 
diliminde, 
• Her 5 yaşlıdan 3'ünün ücretli, 2'sinin 
ücretsiz, her 5 ücretsiz yaşlıdan 2'sinin 
kadın, 3'ünün erkek, 
• Her 5 yaşlıdan 1'inin bekar, 1'inin evli, 
3'ünün dul, 
• Her 10 yaslıdan 2'sinin okur-yazar ol-
madığı, 1'inin okur yazar, 3'ünün ilkokul, 
2'sinin orta, 1,5'unun lise, 0,5'inin yük-
sekokul mezunu, 
• Ücretli her 10 yaşlıdan 4'ünün Emekli 
Sandığı, 5'ini SSK, %1'nin Bağ-Kur emek-
lisi, 
• Özel bakım hizmeti alan 10 yaşlıdan 
6'sının 60-74, 4'ünün 74+ yaş diliminde 
olduğu, (Huzurevi yaşlılarının yaşam sü-
releri ülke ortalamasının üstünde oldu-
ğu) görülmektedir. 
                            Yaslibakicisi.com 
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                     Yaşlı Bakım Sorunu 

 

    Bebek ve çocuk gibi ilgi, destek ve ihti-

mam gereksinimi olan yaşlı kişiye bakar-

ken; 

 

- Fiziksel destek veren, kollayan, taşıyan, 

- Sağlık kuruluşlarına götüren, 

- Beslenme, temizlik ve bakımını sağla-

yan, 

- Fiziksel etkinlik ve egzersizlerini yaptır-

tan, 

- İlaçlarını veren, 

- Alış-verişini ve yemeğini yapan, 

- Odasını, evini derleyip toplayan, 

- Dinleyip yönlendiren, 

- Ortak yaşam kurallarını birlikte oluştu-

rup uygulayan kişiler(bakıcılar) bedensel, 

zihinsel ve ruhsal olarak yorulur ve yıpra-

nır. 

   Kırılmama ve kurumama mücadelesi 

verilerek geçirilerek yaşlılık döneminde; 

 

- Konuşma, işitme görme güçlüğü olan, 

- İdrar ve gaitasını tutamayan, 

- Düzensiz uyuyan, 

 

- Kişisel hijyenine uymayan, 

- Kısıtlı hareket eden, 

- Aşırı alıngan, endişeli, yaygaracı olan, 

- Yapabileceği işleri bile çevresindekiler-

den bekleyen, 

- Herkesi ve her şeyi eleştiren, 

- Herkesle her konuda zıtlaşıp tartışan, 

- Kimseye güvenmeyen, 

- Yanında hep birilerini isteyen,  

- Aynı soruyu defalarca soran, 

- Sürekli ölümü gündeme getiren, 

- Genellikle yaşlılığını da reddeden, 

- Her türlü değişikliğe tepki veren, 

- Tedavisini ve ilaçlarını aksatan, 

- Kendine düşen günlük aktiviteleri yap-

mayan, 

- Gereksiz ve tehlike yaratabilecek ha-

reketler yapan, 

- Hep çevresindekileri suçlayan,  

- Yemesi gerekenleri değil yememesi 

gerekenleri yiyerek sağlığını bozan, 

- Belleğinin zayıfladığını kabul etmeyen 

kişilerle sorun yaşanmaması olanaksız-

dır. 
Kaynak; http://www.sosyalhizmetuzmani.org/

yasliihtimamister2.htm 

 
   2016 Dünya Alzhemier Raporu’na göre dünyada yaklaşık kırk yedi milyon alzhemier 
hastası bulunuyor. 2050 yılına gelindiğine bu rakamın yüz otuz bir buçuk milyona 
yükselmesi bekleniyor. 
 
  TUİK’e göre ülkemizde yaşlılıkta  alzhemiera bağlı ölüm oranı yüzde dört. Üzerinde 
sayısız araştırma yürütülen bu hasatalığın kesin tedavisi ise henüz bulunabilmiş değil. 
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BAHADIN  YAŞLANMA MERKEZİ’NDE  

 YAŞAYAN 

BİR SAKİNİN GÜNCESİNDEN 
         

Ali Ay  

                           13 Aralık 2036, Bahadın  

   Yetmiş beş yaşındayım. 

   Bahadın Yaşlanma Vakfı’nın  13 numaralı 

odasını vermişler bana. Tek numaraların 

bana uğursuz geldiğini düşünüyorum, söyle-

niyorum kendi kendime. Ama olsun. İki yüz 

kişilik kurumun tek boş odası buymuş. Bu da 

benim için bir şans.  Yıllar sonra dönüp dola-

şım dünyaya gözlerimi açtığım topraklara 

döndüm. Çocukluğum düşüyor aklıma. Bü-

yük penceremden dışarı bakıyorum. Doğa, 

gelinlik giydirmiş güzelim bahçeye. Her yer 

bembeyaz, lekesiz bir çarşafla kaplanmış. 

Erik, ceviz, kiraz ağaçları tüm özelliklerini 

yitirmiş, yaprakları dökülünce hiçbirinin di-

ğerinden farkı kalmamış. “Yapraklarımızı 

döktük; ama daha ölmedik, dimdik ayakta-

yız,” diyorlar sanki bana. 

   Duvardaki saat  7.45’i gösteriyor. Bir an 

önce hazırlanmalıyım. Almanya’dan konu-

ğum gelecek. Hamburg’da Kültürel Antropo-

loji okuyan bir öğrenci, araştırma yapıyor-

muş, benimle söyleşi yapacakmış. Üç göbek 

öteden amca torunu Sabahattin. 

   Aynaya kayıyor gözlerim, elmde olmadan 

bir “ah” çıkıyor derinlerden gelen. 

   Neler yaşadım, neler gördüm, nelere tanık 

oldum? Gurbet, hasretlik, bitip tükenmeyen 

sıla özlemi… 

   Söylemesi kolay, ağzımızdan çıkarken iki 

hece, ama bir ömre mal olan iki hece… Bu söz-

cükler yabana atılacak cinsten mi? 

   Tam on iki yıl aralıksız gelemedim bu toprak-

lara… 

   Dile kolay, on iki yaşımda ayrıldığım köyüme 

ve  o güzel dostlarıma yirmi dokuz yaşımda 

dönebildim. 

   On iki yıl boyunca her gün rüyalarımda gör-

düm buraları. Her gün rüyalarımda sohbet 

ettim dostlarımla. Her gün o güzelim sohbet-

lerin rüya olduğu gerçeği ile uyandım. Bu kez 

uyanıkken  hülyalara daldım… 

   Yine karlı bir kış günü gelmiştim köye. Sor-

gun’u geçip de Bahadın tabelasını görünce 

arabayı durdurtmuş, yere atlayıp yumuşacık 

karın üzerinde yatıp yuvarlanmış, toprağı öp-

müştüm. 

   Büyük olasılıkla kafayı yediğimi düşünmüştür 

arkadaşlar. Ne gam… 

   Kimin ne düşündüğünün ne önemi vardı? 

Ben içimden geleni yapıyordum. İnsan özlediği 

birini görünce sarmaş dolaş olmuyor mu? Ben 

de toprağımı özlemiştim… 

   Bahadın aşkı devasa bir olguydu benim için. 
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Yoksullukla boğuşuyorduk. Çoğumuz, Ba-

hadın dışında başka bir yer görmemiştik he-

nüz.  Ama geleceğe dair rüyalarımız vardı. 

Değil Anadolu’da, dünyanın hiçbir yerinde 

açlık yaşanmasını istemiyorduk. Emekte, 

eğitimde, yaşamın her alanında eşitlik, öz-

gürlük taleplerimiz vardı. Ne güzel hayaller-

di. O zamanlarda Bahadın’daki evlerin çoğu 

kara yapılı, toprak damlıydı. Kar bir an önce 

sıyrılmalıydı damlardan. Biz çocuklar 

(gençler), önce kimsesizlerin damlarındaki 

karı temizlemek için yarışırdık. Kendi damla-

rımızı nasılsa sıyırırdık. 

   Bizim bu davranışımızı köylüler ne çok tak-

dir ediyorlardı. Yaşlı başlı teyzeler, kapıları-

nın önünden geçen biz çocukları, “gelin 

gençler, biraz ısının, bir çay için” diye davet 

ederlerdi evlerine. İmrenilecek bir sevgi seli 

oluşmuştu aramızda. 

   Muazzam bir öğrenme arzumuz vardı. De-

dim ya köyden dışarı adım atmış değildik. 

Bizim dünyamız Bahadın, tepeye çıkınca 

uzaktan gördüğümüz üç beş köydü. Daha 

ötesini görmemiştik. Ne gam? Bulgaris-

tan’da, Rusya’da, Çin’de, Japonya’da, Viet-

nam’da, Küba’da daha birçok yerde faşizme 

karşı direnen köylerin adını ezbere biliyor-

duk. 

   Tek arzumuz vardı: Dünyadaki güzellikler-

den sadece zenginler değil, yoksul köylüler 

ve işçiler de yararlansın. Bu arzumuz çok mu 

görülüyordu acaba, dünyaya gelişimizin ke-

sin olduğu gibi gidişimizin de kesin olduğu 

bu yaşlı gezegenden? 

      Lapa lapa yağıyor kar. Çocukluğumdan 

sıyrılıp çıkamıyorum bir türlü. Böylesi hava-

larda ne güzel kayardık. Müselli Taşı’nda, 

Bayır’da ne çok çocuk toplanırdı. Müselli  

Taşı’nda kaymamıza kızardı büyüklerimiz. Buz 

tutuyor, hayvanların ayakları kayıyormuş di-

ye. Oranın zevki galiba bundandı, emre itaat-

sizlik… 

   Nerededir şimdi o itaatsiz çocuklar, benim 

çocukluk (gençlik) arkadaşlarım? 

   Yaban ellerde yaşamak insanı fena halde 

duygusallaştırıyor. Buna yaşlılık da eklenince 

hasret bir başka çekilmez hâl alıyor. 

   Neler anlatsam, hangi anılarımı paylaşsam 

Sabahattin’le? Dile kolay, elli sekiz yıl gurbet 

ellerde yaşamışım. Dünyayı gezmişim. Bu gü-

zel ülkemde gezmediğim bir tek il kalmamış. 

   Şimdi sadece geçmişi düşünerek yaşamak 

bana dokunuyor. Biraz da geleceği düşüne-

yim istiyorum. 

   Çünkü hâlâ  hayallerim var geleceğe dair. 

Bahar gelecek. Kim bilir hangi sürpriz dostla-

rım beni ziyarete gelecekler? Hollanda’dan, 

Elazığ’dan, Diyarbakır’dan, Afyonkarahi-

sar’dan… 

   Belki kızlarım, torunlarım gelecekler. Başka 

bir hasretimin kokusunu getirecekler. Ceviz 

ağacının altında bahçemizin meyvelerinden 

ikram edeceğim onlara. 

   Yan komşum 14 numaralı Mehmet biraz 

huysuz. Yaşamından şikayet ediyor hep. Hele 

sağlık problemlerini durmaksızın dile getiri-

yor. Ziyaretçileri gelmiyor diye çok üzülüyor. 

Boş ver, deyip moral vermeye çalışıyorum. 

   Çocuklarını ne hallerle büyüttüğünü anlatı-

yor. Torunlarının burnunda tüttüğünü söylü-

yor. “Muhannete muhtaç olmasınlar da var-

sın gelmesinler, canları sağ olsun,” diyor. Ko-

lay değil ayakta kalmak. Zalimin kırbacı ağır-

dır. Nerene ne zaman denk geleceğini bile-

mezsin. O kırbaç ki bir kez bir yerine değdi mi  
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ağrısı belki geçer ama izi bir ömür boyu ru-

hunda yara olur. 

   Belki de bu yüzden “yok edin insanın insa-

na kulluğunu” demiştir şair. 

     Hayallerim ne çok depreşti bugün. Çocuk-

luğumda aşık olduğum kızlar geldi aklıma. 

Akşam “dile getireceğim,” diyerek uyudu-

ğum, sabah okulda görünce kıpkırmızı ola-

rak dile getiremediğim duygularım… 

   Zenginlik kötü olmasa gerek diye düşünü-

yorum… Biz zenginliğe, varlığa değil; zengin 

olanın iki yüzlü itibarına karşı çıktık hep. Kişi-

nin itibarı cüzdanının kabarıklığına göre ol-

masın. Yüreğinin insan sevgisi ve  toplum 

için arzu ettiği güzel yarınlar nedeniyle saygı 

sevgi görsün arzusunu yüce tuttuk hep. 

   Doğa, herkese en az üç kez cömert davra-

nırmış. Zengin olmak sanıldığı kadar da zor 

değildir bu dünyada. Asıl zor olan insan gibi 

kalarak varlıklı olabilmektir. 

   Mesele biraz da kimseyi  bilerek üzmeden, 

kırmadan yaşamayı sürdürebilmekte. 

   Sabahattin’e Hollanda’ya gitmesini önere-

ceğim. Sabahattin’in pırıl pırıl parlayan sevgi 

dolu gözleri geldi aklıma. Biraz da kendi 

gençliğimizi anımsatıyor bana. 

   Gençler dünyayı gezsinler. Yeniliğe hep 

açık olsunlar. Yeni yeni insanlarla tanışsınlar. 

Okuyan, düşünen insanlarla…  İnsanlar ha-

yalleri sayesinde genç ve dinamik kalırlar.  

Çünkü bütün sırlar insanda gizli. İnsan ya-

şamı hep sürprizlerle dolu. 

Bu vakfı kurma düşüncesini ortaya atışımız 

geliyor aklıma. Amsterdam’dan Deventer’e 

en az dört kez gitmiştik. Bir saat on beş daki-

ka süren bu yolculuğu Zafer Aydoğdu’yu gör-

mek için yapmıştık. Yanımda İbrahim Yerden 

ve amca oğlu Tuncay Aydoğdu vardı. Tun-

cay’ın vakfın niçin gerekli olduğuna dair ısrar-

lı, hararetli konuşmalarını hatırlıyorum. 

   Tuncay 16 numaralı odada kalıyor. Erken-

den kalkar. Bahçedeki ağaçlarla birer birer 

konuşur, onları okşar, sever. “Emmi sen 

inanmıyorsun ama, bunlar birer çocuk gibi-

dir, benim sevgimi hissediyorlar. Ben de  on-

ların bana sunduğu sonsuz saygıyı hissediyo-

rum,” diyor.  

   Acaba bizim emmioğlu hayâl etmiş miydi 

bu girişimin bir gün Bahadın’dan genç göçü-

nün önüne geçeceğini? Bu bakımevinin şimdi 

harıl harıl çalışan üç fabrikanın kurulmasına 

vesile olacağını… 

   Ne büyük bir mutluluk şimdi. Okullarımızın 

sınıfları dolu dolu. Zil sesleri, kuş sesleri, ço-

cuk sesleri… Cıvıl cıvıl her yer. 

   İbrahim Yerden 18 numaralı odada kalıyor. 

Yazı yazacakmış, arka odayı istemiş. Ama 

buraya geldiği yok. Hâlâ dışarılarda. Çok 

emek verdi buraya. Emeği büyük, kazandığı 

saygınlık da büyük. 

Bu vakıf çok şey kazandırdı bura insanına. 

Bahadın halkında birlik ve dayanışma ruhu 

daha da gelişti. 

Bu vakfın düzenli işleyişi ve gelişmesi insanla-

ra güven verdi. Bu fabrikalar öyle kuruldu. 

Sağ olsunlar. 
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Elbet de isimleri burada tek tek saymak 

mümkün değil. Bu işlerin hayat bulmasında 

isimsiz kahramanların çok büyük katkıları 

var. Biraz okuyucular, biraz da Sabahattin 

araştırsın. Tez hazırlamak öyle kolay değil. 

Tezinde emek veren, bağış yapan herkesin 

adını yazacakmış. Yazsın. İyi olur. Kadir kıy-

met  bilmek gerekir. Sabahattin sorarsa şöyle 

diyeceğim: 

“Gençler bol bol hayâl kursunlar. Hayâlleri-

nin peşinde yürüsünler. Sabırlı olsunlar. Yıl-

gınlığa düşmesinler. Çok okusunlar. Önyargı-

larından arınmak istiyorlarsa öğrenmeye 

baksınlar. Öğrenme merakı insanı yüceltir. 

İmkansızı olanaklı kılar.”                                                               

                                  *** 

   Oysa ne çok sevdim güzelleri. Beni de 

aklından geçiren olmuş mudur acep? 

   Bahadın,20 Aralık 2036 

   Bakımevinde yılbaşı hazırlıkları başladı. 

Lise öğrencileri gelip gelip gidiyorlar. Ba-

kımevi sakinlerinden bir fasıl korosu bir 

de halk müziği korosu oluşturduk.  

 

   Sabahattin biletini iptal ettirdi. Yılbaşını 

bizimle geçirmeye kara verdi. Bir sürü 

arkadaş edindi. Sabahattin, vakfın kurulu-

şunda kimlerin öncülük ettiğini sordu. 

Onlarla da röportaj yapacakmış. 

Kim inkâr eder ki bu işlerin hayat bulmasında 

iş adamı Remzi Kaplan’ın ve Muhsin Ak-

türk’ün saygı değer özverili çalışmalarını ve 

katkılarını.  

   Ankara’da temsilcilik görevini üstlenerek 

bürokratik engelleri çözmek için didinen Sa-

dık Güvenç, Barış Çetiner, Hamza Demirel; 

Bahadın’da Dilaver Özcan, Mehmet Aktürk 

tam bir iş birliği içinde emek harcadılar. Bazı-

larını bulması imkansız. Onların da mezarları-

nın fotoğrafını çekecekmiş. İnsanlık, iyiliğe 

değer vermek bu olsa gerek. 

   İyi ki varsınız bu güzel toprakların fedakâr, 

yiğit insanları. 

   Hepinizi sonsuz seviyorum.     

                                       28.11.2016, Ankara                                         
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HAYAL DÜNYASINDA BİR TEYZE 

                                      Sadık Güvenç 

   İnsanı insan yapan şeylerin başında gelir 
hâl hatır sormak. Konuşacak söz bulamadığı-
nızda yardımınıza koşar “nasılsınız?” demek.  
Alacağınız yanıt belli olsa da sorarsınız: 
   “Nasılsın?” 
   “İyiyim, sen nasılsın?” 
   “Yuvarlanıp gidiyoruz işte…” 
   Bir akraba ziyaretindeydi. Amca oğlunun 
kayın validesi de oradaymış. Amca oğlu bir 
koşu markete gitti, hemen gelirim diyerek.  
Kayın valide pırıl pırıl giyinmiş. Sanki birini 
bekliyormuş da birlikte bir yerlere gidecek-
lermiş gibi hazır. Yaşı yetmişleri gösteriyor. 
Zayıfça. Uzun boylu. Yüzünde çocuksu bir 
masumluk. Gerdanı hafiften sarkmış. Otur-
muyor, hep ayakta. Kadıncağız, bir tanıdığa 
rastlamanın heyecanıyla olsa gerek birden 
hatırlayamadı Seyfi’yi. 
   “Sen kimin oğlusun?” dedi. 
   Seyfi bozuldu bu unutuluşa: 
   “Teyze ben Seyfi,  komşunuz Ayşe’nin kü-
çük oğlu!” 
   Teyze, gözlerini kırpıştırdı, salonun orta-
sında bir iki adım atıp bir şeyler mırıldandı: 
   “Ayşe mi? Ayşe  nasıl? O niye gelmedi?” 
   “Teyze annem geçen yıl öldüydü, unuttun 
mu?” 
   “Ne bileyim yavrum unutuyorum işte.  Vah 
vah Ayşe öldüydü demek. Başın sağ olsun 
yavrum. Senin adın neydi?” 
   “Benim adım Seyfi, Ayşe’nin küçük oğlu 
Seyfi…” 
    “Ayşe gelmeyecek mi yavrum? O nerede 
kaldı? Her zaman erkenden gelirdi. Bu sefer 
gelmedi, işi mi çıktı?…” 
    Kadının kendisiyle dalga geçtiğini düşündü 
Seyfi. Yanıtlamadı. Teyzenin sorusu salonun  
tavanında asılı kaldı. 
   Masanın üstünde bir sürahi ve yanında bir 
bardak duruyor. Teyze, okşarcasına elini 
uzattı sürahiye. Sürahinin kulpunu tutayım  

   Derken devriliverdi sürahi. Seyfi fırladı ye-
rinden, yarısı döşemeye dökülen sürahiyi 
doğrulttu.  
   “Su içecektim,” dedi teyze. 
Sonra bir şey olmamış gibi mutfağa doğru 
seslendi: 
   “Haydin kızlar, acele edin birazdan gelir-
ler!” 
   Seyfi’nin eşi, Gülsen’e döndü: 
   “Birileri daha mı geliyor?” 
   “Yok yok, annem böyle hayal dünyasında 
yaşıyor. Alıştık biz.” İçeriye doğru seslendi: 
   “Anne telaşlanma hazır hazır…” 
   “Hani, nerede hazırlık? Adamlar aç susuz 
gelirler şimdi tarladan?” 
   “Ne tarlası?” dedi Seyfi’nin eşi. 
   “Kendini köyde sanıyor babamın tarlada 
çalıştığı günlerden bu günlere  gelemiyor.” 
   “Kızım ekmek de kalmadı, hamuru yoğur-
san da biraz ekmek yapsak.” 
   “Olur anne, hemen hamur yoğurayım!” 
   “Çok yoğurma, herifler tarladan gelmeye 
bitirelim o işi.” 
   “Tamam anne.” 
   Seyfi’nin eşi ağzı açık dinliyordu.  
   “Şimdi gelir de ‘hani hamur’  derse ne diye-
ceksin?” 
   “Unutur gider, bir dediği bir dediğini tut-
maz.  Aklına estiği gibi konuşuyor. Unutuyor 
ne dediğini. Suyuna gidiyoruz.” 
    Teyze, salonun ortasında birkaç tur dolan-
dı. 
   “Hoş geldin oğlum, sefa getirdin. Bitirdin 
mi işleri?” 
   Seyfi yanıt vermedi. Sinirlenmişti. Kadının 
kendisiyle eğlendiğini sanıyordu.  
  “Teyze, havalar ne kadar da sıcak değil mi? 
Senin damat da  bir gitti bir daha gelmez…” 
   “Nereye gitti benim damat yavrum? Ben su 
içtim mi? Anan nasıl ? Sen kimin oğluydun?” 
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“Markete gitti ya teyze. Markete gitti.” 
   “Niye gitmiş markete? Ne alacakmış ki?” 
   “Davul tozu alacakmış, biraz da hava ci-
va!” 
   “Ne yapacakmış ki davul tozunu? Allah 
Allah, demek davul tozu alacakmış. Anan 
nerede senin?” 
   Seyfi sinirli sinirli gülümsedi. Kadına acıdı. 
En çok da amca oğluna üzüldü. Teyzenin 
eski günlerini düşündü. Ne kadar da bece-
rikli, hoş sohbet bir kadındı. Annesinin can 
yoldaşı. Köyde tarla tapan geçim için yet-
mez olunca göçmüşlerdi herkes gibi onlar 
da bu şehre. Kim bilir neler yaşadılar? Ba-
şından neler geçti de kadın sildi hafızayı?  
   “Teyze seni köye götüreyim mi?” 
   “Hangi köye?” 
   “Bizim köye teyze.” 
   “Sen kimin oğlusun?” 
   Yararı yoktu. Seyfi sustu. Teyze bir ara 
heyecanlandı bağırdı mutfaktan tarafa: 
   “Herifler gelecek tarladan ortada ne aş 
var ne öğün!” 
   “Hazır anne, hazır diye seslendi içeriden 
teyzenin kızı. 
   Amca oğlu  geldi nefes nefese kalmış.  
   “Kusura bakma amca oğlu, markette kuy-
ruk vardı, seni de yalnız bıraktık.” 
   “Yalnız olur mu hiç amca oğlu, konuştuk 
teyzeyle, sohbet ettik.” 
   “Tarlada işler bitti mi oğlum? Baban, am-
can onlar nerede kaldılar? Yemek soğuyor.” 
   “Geliyorlar anne, geliyorlar, az sonra bu-
rada olurlar.” 
   Teyze Seyfi’ye döndü: 
   “Baban nasıl yavrum, tarla tapan işleriniz 
nasıl?” 
   Sorduklarına karşılık beklemeden yürü-
yüp gitti mutfağa. 
    “Gitti yine,” dedi Seyfi. “Nasıl dayanıyor-
sunuz buna?” 
   “Biz alıştık amca oğlu.  Bu bir hastalık. 
Bağırmak, kızmak yok. Huyunca gidilecek. 
Azarlanmayacak. Doktorlar böyle tembihli-
yorlar bizi. Zorlamayın, unuttuğunu yüzüne 
vurmayın diyorlar.  

Bazen yemek yeyip  yemediğini bile unutu-
yor.  Biz vermesek su içmek bile aklına gel-
miyor. Kendi almak istediği zaman eli titri-
yor. Hava alsın diye dışarı çıkarıyorum. Her 
zaman gidip geldiği yolu unutuyor. Apartma-
nın içinde  bizim daireyi bulamıyor. Gözü-
müz üstünde. Hanım işten ayrıldı. Ne yap-
sın? Geç kalmışız doktora gitmek için.” 
   “Vah vah,” dedi Seyfi. 
   “Allah beterinden saklasın amca oğlu, has-
taneye gidince daha kötü durumda olanları 
görüyoruz. Bizimki yine iyi. Çişini tutamayan-
lar, çorabını buzdolabına koyanlar, peynir 
tabağını çekmeceye koyanlar…” 
   Seyfi , kulağından makas alıp önündeki 
sehpaya tıkladı. 
   “Amca oğlu, bu soyka hastalık altmışından 
sonra kendini belli etmeye başlarmış, erken 
tanı önemliymiş. Biz bilemedik.” 
   Teyze odaya döndü. 
   “Hoş gelmişsin oğluuuum!” 
   Seyfi’nin yanağını öptü. Seyfi bozuntuya 
vermedi. Teyzenin elini öptü. Teyze: 
   “Yavrum bilemedim seni, sen kimin oğlu-
sun?” 
   Seyfi, amca oğluna baktı. 
   “İşiniz zor,” dedi.  
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Yokuşa yüzün yok, inişe dizin 
Uzağı, yakını pek görmez gözün, 
Sanki bize tarih oluyor sözün 
İhtiyarlık başa geldiği zaman, 

Ağrıdan sızıdan durmaz yakınır. 
Çare arar sağa sola bakınır, 
Az yese, çok yese hemen dokunur, 
İhtiyarlık başa geldiği zaman. 

Yedek parçan olur iğne, şurup, hap. 
Ne faydası var ki, ne yaparsan yap, 
İflas etmiş ciğer, yorulmuş bir kalp. 
İhtiyarlık başa geldiği zaman. 

Dizleri titrer sonra beli bükülür, 
Damarlardan sıcak kanın çekilir, 
Saç, sakal ağarır, dişler dökülür, 
İhtiyarlık başa geldiği zaman. 

Ayakların baston ile üç olur, 
Gençlikte koştuğun günler hiç olur, 
Konuşsan suç olur, sussan suç olur, 
İhtiyarlık başa geldiği zaman. 

 

Arkadaşın olur evde çocuklar, 
Eşin, dostun seni arada yoklar, 
Torunların alır bastonu saklar, 
İhtiyarlık başa geldiği zaman. 

Biri ölüp ayrıldı ise eşinden, 
Kalan gitmek ister onun peşinden, 
Çıkaramaz hayalinden düşünden, 
İhtiyarlık başa geldiği zaman. 

Ne çabuk geçiyor baharlar güzler, 
Zaman akımına uymuşuz bizler, 
İnsan yaşlanınca ölümü gözler, 
İhtiyarlık başa geldiği zaman. 

Yaşlılara değil yalnız bu sözüm, 
Gençler de yaşlanır, darılma kızım 
Senin de buruşun elin ve yüzün, 
İhtiyarlık başa geldiği zaman. 

Elibol’un sözün, yabana atma, 
Doğru yolu koyup, eğriye sapma. 
Günahlardan sakın, harama bakma, 
İhtiyarlık başa geldiği zaman. 

İHTİYARLIK 

Hacı Yusuf Demirel 
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 VAKIF’TAN HABERLER 

 İSTANBUL BULUŞMASI 

Bahadın Yaşlanma Vakfının üç 

günlük  (31 Mart 1-2 Nisan 

2017) İstanbul çalışmaları yo-

ğun ve başarılı bir şeklide geç-

ti. Çalışmalara vakfın yönetim 

kurulu, Türkiye temsilcileri ve 

uzmanlar da katıldılar.   

31 Mart günü Maltepe Beledi-

ye Başkanı sayın Ali Kılıç’ı Ba-

hadın Belediye Başkanı sayın 

Dilaver Özcan ile birlikte ziya-

ret ederek; yaşlılık konusunda 

karşılıklı bilgi ve deneyimleri-

mizi aktardık.  

Avcılar Belediye Başkanı Sayın 

Handan Toprak’ı ziyaret ederek  

vakfımız için neler yapılabilece-

ğini konuştuk.  

Üç günlük İstanbul buluşmamız-

da Vakıf inşaatının çevre düzeni 

ve peyzajı konusunda belediye-

lerden destek sözü aldık. 
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Toplantımıza katılan CHP İstanbul milletveki-

li sayın Ali Şeker  davetlilerimize konuşur-

ken... 
İstanbul’da yaşayan Bahadınlı 

hemşehrilerimizle kahvaltıda bu-

luştuk. 

Duygulu anların yaşandığı buluş-

mada yüze yakın hemşehrimiz var-

dı. Bahadın, Gümüşkavak ve Salur  

mahallesinden olup da İstanbul’da 

yaşayan birçok hemşehrimiz bu 

sayede bir araya geldiler. 

Konuşma, müzik ve kahvaltıdan 

sonra önemli  ölçüde vakfımıza  

bağışlar yapıldı. 

Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, 

Türkiye Temsilcileri, Vakıf gönül-

lüleri bir araya gelerek sorunları 

tartıştık. 

Vakfın işleyişi nasıl olmalı? 

Kurum ve kuruluşlardan nasıl 

destek sağlayabiliriz? 

Yönetici ve eleman alımında öl-

çütler neler olacak? 

Yasal sınırlarımız nelerdir? 

Bakımevinden yararlanmak iste-

yen yaşlılarımızın şikayetlerinin 

neler olabileceği üzerine konu-

şup plan hazırladık. 
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2 Nisan günü İstanbul’da yaşayan Baha-

dın’lı ve Bahadın dostları ile birlikte kah-

valtı, tanıtım ve bilgilendirme toplantısı 

yapıldı. Toplantıya İstanbul’da yaşayan 

Pöhrek’liler kalabalık bir şekilde katıldılar. 

Kasabamızın Salur mahallesinden katılan 

dostlarımız da söylemeden geçemeyiz. 

Konuya ilgi duyan milletvekili, işverenler 

ve akademisyenler de katıldılar. Birlikte 

güzel ve keyifli bir gün geçirdik. İstan-

bul’da gurbet duygusunu yaşamanın daha 

ağır olduğunu gözlemledik. Ayrıca kahvaltılı toplantıya katılan hem-

şehrilerimizin türlü vaadlerine tanık ol-

duk. Kendilerine teşekkürlerimizi borç 

biliriz. Bu tür yardım ve destekler bize 

doğru yolda olduğumuzu göstermekte-

dir. 

Şentürk Arıkan’dan ambulans  ve çama-

şır makinası sözü aldık. 

Bahadın Yaşlanma Vakfı, tanıtım ve 

bilgilendirme toplantıları hem yurt 

içinde hem yurt dışında  yapılıyor. 

52 

Vakıf gönüllüsü Feyzullah Arslan ve ailesine  

 vakfımıza  katkılarından dolayı  plaket verildi.  
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   İstanbul’daki çalışmalarımızı Feyzullah Arslan 

düzenlemektedir. Feyzullah Arslan ailesi ile bir-

likte küçük yaşlarda Pöhrek’ten İstanbul’a göç-

tü. Yüreğinden hiçbir zaman Bahadın-Pöhrek 

sevgisi eksik olmadı. Mobilya işinde uzmanlaştı 

ve kendi iş yerini kurdu. Yaşlılar için yapılan ça-

lışmaların başından beri içinde yer aldı. Yaşlı 

Bakım Merkezi’mizin mobilyalarını annesi Elif 

ve babası Halil Aslan anısına bağış olarak üst-

lendi ve yaptı. 

Mobilyalar İstanbul’dan Baha-

dın’a geldi. Başında yine vakıf gö-

nüllüsü Feyzullah Arslan vardı. 

Mobilyalar odalara yerleştirilmek üze-

re indirilirken... 

     
Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir, çık-
tıkça yorgunluğunuz artar nefesiniz daralır 
ama görüş açınız genişler.  
 
                                                         İ. Berkman 

Yaşlanmanın yüzümüzden çok, aklı-

mızda buruşukluklar yaratacağından 

korkarım. 

                                  Montaigné 

    Yaşlılığa karşı bilgi ve erdem, 

 en kusursuz silahtır. 

                                                     Cicero 
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Yaşlılık, ikinci ve yürekler acısı bir çocukluktur.                                

                                                               M.Gandhi 



 

 

YAŞLANMA VE TOPLUM 

HOLLANDA                                                                                                            
EDEBİYAT VE YAŞLILARLA DAYANIŞMA GÜNÜ  

Bahadın Yaşlanma Vakfı Hollanda Çalışma Grubu’nun 4 Mart 2017 günü Hollanda’da 

düzenlediği “Edebiyat ve Yaşlılar” dayanışma günü başarılı ve coşkulu geçti. 

“Edebiyat ve Yaşlılar” adlı dayanışma gününe katılan şair ve yazarlarımız: 
Haydar Eroğlu, Bektaş Tosun, Şahin Kars,  İbrahim Eroğlu, Zafer Aydoğdu; 
Ses ve müzik sanatçılarımız:  
Cansu Eroğlu, Dilara Gökhan, Burak Dolutaş, Onur Kaletaş, Alper Kelekçi 
 Birlikte türküler ve halaylar çekerek Bahadın’ca bir gün yaşadık. Bizlere desteğini su-
nan Bahadın-der Den-Haag, HTIB Den-Haag, Mainz ve çevresinden gelen arkadaşlara, 
Bahadın’lı yazar ve şairlerimize, ses sanatçısı Dilara Gökhan’a, Adnan Yılmaz ve Hans 
Becker’e teşekkür ederiz.  
Yaşlılarımızla dayanışmada ben de varım diyerek dayanışma gecesine katılan herkese 
teşekkür eder sevgilerimizi sunarız… 
Bahadın Yaşlanma Vakfı Çalışma Grubu:  
Bektaş Tosun, Ali Demirel, Uğur Bektaş, Ahmet Ulusal, Hüseyin Tuğrul, Satılmış Ünal-

mış, Zafer Aydoğdu ve Haydar Yerden.  
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BAHADIN YAŞLANMA VAKFI 
                         HOLLANDA TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI 

      Yaşlılarımızın günlerini mut-

lu yaşamaları için ben de varım 

diyenler: 

    Bektaş Tosun , Aylin Çalışkan, 

Uğur Bektaş, Ahmet Ulusal,  Ali 

Demirel, Haydar Yerden, Hüse-

yin Tuğrul (Mustafa oğlu), Mu-

harrem Uysal, Ramazan Uysal, 

Satılmış Ünalmış, Kadir Tosun, 

Tuncay Aydoğdu, Muharrem Ay-

doğdu, Haydar Demirel, Zafer 

Aydoğdu, Ali Şimşek, Durak Ay, 

Ertan Demirel, Arif Başer, Şenol 

Kaplan  …                                                                                                                                           

   Ben de varım diyenler sizi de 

bekliyoruz! 

28 Mayıs 2017 Pazar günü 

Haarlem’de bir araya gelen 

Hollanda çalışma grubu, Ba-

hadın Yaşlanma Vakfına 

“yıllık bağış üyeliği” çalışma-

sını başlattı. Bağış üyeliği 

kişisel ve (bir) yıllık bağış 

120 avro olarak belirlendi.  
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TEŞEKKÜRLERİMİZLE 

Bahadin Yaslanma Vakfı’na maddi ve manevi destek sunan gönüllülere 

 “yarım elma gönül alma” kâbilinden  kalem takımı hediye edildi.   

   Ali Demirel, Bektaş Tosun, Uğur Bektaş, ve Satılmış Ünalmış’a plaketleri başkanımız 
Dr. İbrahim yerden tarafından takdim edilirken. 

Vakfımız sizin desteğiniz ve sahiplenmenizle amacına ulaşacaktır.  

BAHADIN YAŞLANMA VAKFI 

Ali Demirel 
Bektaş Tosun 

Uğur Bektaş 
Satılmış Ünalmış 
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BERLİN TOPLANTIMIZ 

   Berlin Bahadınlılar Derneği  ve Bahadın Yaşlanma Vakfı Berlin Bahadın Derneği’nde 

bir toplantı yaptı.  

    4 Şubat 2017 günü  yapılan  bilgilendirme toplantısında vakfın içinde bulunduğu du-

rum ve geleceğe dair planlar hakkında bilgi verildi. 

Berlin Bahadın Derneği  Başkanı  

Arif Aktürk’ün açılış konuşmasın-

dan sonra; vakfın yönetim kurulu 

üyelerinden Muhsin Aktürk, Rem-

zi Kaplan ve Vakıf başkanı İbrahim 

Yerden bugüne kadar yapılan ça-

lışmalar hakkında açıklamalar yap-

tılar. Üyelerden gelen soruları ya-

nıtladılar. 
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BERLİN’DE TÜRK-ALMAN İŞADAMLARI BİRLİĞİ (TDU) 

 YENİ YIL RESEPSİYONU’NDA STANT AÇTIK 

   Bahadın Yaşlanma Vakfı, 3 şubat 

2017 günü Berlin’de Türk-Alman 

İşadamları Birliğinin (TDU) “yeni yıl 

resepsiyonuna” davetli olarak katıl-

dı.  

    Vakıf adına stant açıldı. Katılımcı-

larla vakfın çalışmaları hakkında bire 

bir bilgi alış verişinde bulunuldu.  

   TDU yönetim kurulu başkanı ve  
Bahadın Yaşlanma Vakfı yönetim kurulu üyesi sayın Remzi Kaplan’a   

bize bu olanağı sağladığı için teşekkür eder, başarıların devamını dileriz . 
 
                                                             

    BAHADIN YAŞLANMA VAKFI YÖNETİMİ 
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BAHADIN YAŞLANMA VAK-

FI  İMECE KÜLTÜRÜNÜN 

BİR YANSIMASIDIR. 

AMACIMIZ İNSANIMIZA İN-

SANCA BİR YAŞLILIK DÖNE-

Mİ SUNMAKTIR. 

YAŞLANMIŞ İNSANLARIMI-

ZIN EVİNDEN, ÇEVRESİN-

DEN KOPMADAN, SAYGIN, 

MUTLU BİR YAŞAM SÜR-

MESİNİ İSTİYORUZ . 
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ANKARA BULUŞMAMIZDA BAĞIŞ YAPANLARA             

PLAKETLERİ VERİLDİ 

   27 Kasım 2016 Pazar günü Ankara’da Bahadın Yaşlanma Vakfı ile Dayanışma Gece-
si düzenlendi. Geceye katılanlar vakıf yöneticileri tarafından bilgilendirildi. Vakfımı-
za  bağışlar yapıldı. 
  Belirli miktarın üzerinde bağış yapan gönüllülere teşekkür amacıyla ziyaretler ger-
çekleştirildi ve kendilerine plaketler verildi. 

Ankara buluşmamızda Ali Kemal Altan sahne-

deydi. 
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Emekli öğretmen Bekir Ünal’ın plaketi-

ni Türkiye Temsilcimiz Barış Çetiner 

taktim ederken. 
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   AMAÇLARIMIZDAN... 
   İnsana insanın hak ettiği değer verilsin! 
Bahadın Yaşlı Bakım Merkezi  24 kişinin kalabi-
leceği şekilde planlandı. (İhtiyaç olursa ek yapı-
labilecek konumdadır binamız.) 
Burada kalacak  yaşlıların her türlü sorumluluğu 
vakfa aittir. 
İsteyen yaşlılar kendi evinde kalarak hizmet ala-
bileceklerdir. 
 
Merkezde değil de kendi evinde kalarak va-
kıftan hizmet almak isteyen yaşlılara: 
a)Mutfak bakım hizmeti, 
b)Alış veriş hizmeti, 
c) Ev temizlik hizmeti, 
d) Sağlık yardımı ( doktora götürme, ilaçlarının 
alınması ve takibi) 
e)Faturalarının yatırılması vb. işlemler için yar-
dım edilecektir. 
 
Bahadın’da sürekli kalmayan, mevsimlik olarak 
gelip giden yaşlılarımız için düşünülen bir hiz-
metimiz de esnek bakımdır. 
Yaşlımız ihtiyacına göre merkezimizden destek 
isteyebilecektir. 
 
Yaşlılığı üç evrede irdeliyoruz:  
   1. Bakıma ihtiyacı olmayan yaşlılar  (bağımsız), 
   2. Bakım ihtiyacının başladığı yaşlılar  
(bağımlı), 
   3. Yatalak olan yaşlılar. 
Bakım hizmetleri bu evreleri gözeterek planlan-
maktadır. 
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Bahadın Yaşlanma Vakfı Temsilcimiz Hamza Demirel 

ve Barış Çetiner  vakfımıza bağış yapan gönüllülere 

plaketlerini verirken. 

                                                    Teşekkürlerimizle. 

Emine Ünal 

Ergül Keskin 

Bülent Akçay 

İskender Akçay   - Adalet Akçay 
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Süleyman Keskin 

Feramuz Demirel 

Nazmiye Aktürk 

Nazım Karataş 

 
Yaşlılarımıza yönelik çalışmalarımıza 
tüm Bahadın halkının  destek ver-
mekte olduğunun kıvancını yaşıyo-
ruz.  
     Unutmayalım ki  bir gün biz de 
yaşlanacağız… 
 
   Desteğini sunan herkese teşekkür 

ederiz. 

                                                                                        

Bahadın Yaşlanma Vakfı Yönetimi 
Gökhan Demirel 
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BAŞKENT VİZYON HUZUREVİ VE 
 YAŞLI BAKIM MERKEZİ ZİYARETİMİZ 

    
    Bahadın Yaşlanma Vakfı Başkanı İbrahim Yerden, Bahadın Kültür Derneği 
Başkanı Özden Atakul ve Sosyal Hizmetler Uzmanı İstiklal Soysal 30 Kasım 
2016’da Ankara’da Başkent Vizyon Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret 
ettiler. 
    Samimi ve verimli bir sohbet havasında karşılıklı görüş ve düşünceler dillen-
dirildi. Ortak noktamızın yaşlılar ve yaşlılara yönelik farklı şehir ve ülkelerde 
çalışmalar yapmak olduğu dile getirildi. 
   Bahadın Yaşlanma Vakfı ile Özel Umut Çınarı Başkent Vizyon Huzur ve Yaşlı 
Bakımevi’nin birlikte ne tür çalışmalar yapabileceği üzerinde görüş alışverişi 
yapıldı. Buna göre: 
 
   Kardeş kurum olarak ortak çalışmalar yapılabileceği, Bahadın’daki yaşlılarımı-
zın gerektiğinde bu kuruma gönderilebileceği; 
   Yaşlılık konusunda Türkiye ve farklı ülkelerde çalışmalar yapılabileceği, örne-
ğin ortak  projeler hazırlanabileceği, konferans ve seminerler düzenlenebilece-
ği; 
   Ankara’da yaşamak isteyen Bahadın’lı yaşlılarımız için çalışmalar yapılabilece-
ği; 
   Başkent Vizyon: Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin şubesini Kasabamız Ba-
hadın’a açabileceği konuları görüşüldü. 
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Bahadın Yaşlanma Merkezi  

    Aydınlatma Aparatları 

 Fethi (Fedaker) YERDEN Yaşlı Bakım  

Merkezimizin aydınlatma aparatlarını 

 üstlenmişti. İstanbul’dan 

 gönderdiği aydınlatmalar Yaşlı Bakım 

 Merkezine  ulaştı.  

  “Benim de çorbada tuzum olsun, insa-
nımıza sahip çıkalım,” diyen Fethi Yer-
den İstanbul’a Pöhrek’ten genç yaşta 
göç etti. İç mimari konusunda çalışma-
lar yaptı ve bu alanda uzmanlaştı. Ken-
di şirketini kurdu.  
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Yoğun bir yaşantısı olmasına rağmen sa-
natla uğraşmayı da ihmal etmedi. Şiire 
olan merakı ve çalışmaları sonucu cd-
albümü çıkardı.  

  Yaşlılarımızın huzurlu ve mutluluğu için 
desteklerini sunan Fethi'ye Bahadın Halkı 

 

Odalar 1 kişilik,  

2 kişilik ve 3 kişi-

lik olarak düzen-

lendi.  
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EROĞLU KARDEŞLERDEN   
ÖRNEK BİR  DAVRANIŞ 

          İsmail Eroğlu (1930-…)  - Mercan Eroğlu (1933 …) 
 
Dedem de ebem de şöyle derlerdi: “Bakalım, biz kocayınca bize bakacağınız mı?” 
Yaşlanmaya başlayan her insanın kaygısıdır: Elleri ayakları tutmaz olunca bakımlarını 
kim üstlenecek? 
Bahadın Yaşlanma Vakfı, yaşlılarımızın “hayırlı” evladı olacaktır. 
Her ikisini de özlemle anıyoruz.                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                 Deniz Eroğlu 
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TEŞEKKÜR 
 

Babaları  İsmail Eroğlu ile anneleri 
Mercan  Eroğlu’nu anmak için 

düzenleyecekleri yıl yemeği tutarını 
Bahadın Yaşlanma Vakfı’na bağışlayan 

Eroğlu ailesine  teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
 

“Andığınız yeri bulsun!” 
 

                                                                                           BAHADIN YAŞLANMA VAKFI 
                                                                                               YÖNETİM KURULU 
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               Başkan  

       Dr. İbrahim Yerden 

BAHADIN YAŞLI BAKIM VAKFI’NIN AMAÇLARINDAN... 

Bahadın Yaşlanma Vakfı, Bahadın Yaşlı Bakım Merkezi’nde kalacak yaşlıların bilinçli 

ve mutlu yaşlanmasını sağlamayı hedeflemektedir. 

Yaşlılarımız, yaşlılık günlerini daha güzel yaşasınlar! 

Bahadın’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Bahadın’a yaşlı ziyaret organizeleri düzenlensin! 

Yaşlıların yaşamlarını kolaylaştıran araç gereç temininde aracılık edilsin! 

Bilinçli bir yaşlılık dönemi geçirilmesi için seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları 
yapılsın! 

Dört duvar arasında sıkışıp kalan, unutulan yaşlılar  değil; yaşamdan zevk alan bilgi ve 
deneyimlerine başvurulan enerjik yaşlılar ortamı oluşturulsun! 

BAHADIN YAŞLANMA VAKFI YÖNETİM KURULU 

Üye  

Remzi Kaplan 
Üye  

Muhsin Aktürk 

Sekreter  

Prof. Dr. Hans Becker 

Sayman 

Drs. Benaissa Hallich  
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