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Editörlerden / Editorial
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Yeni Yüzyıl Journal of
Medical Sciences

Prof. Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU

Doç. Dr. A. Şefik KÖPRÜLÜ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Istanbul Yeni Yüzyıl University Faculty of Medicine,
Department of Forensic Medicine

Istanbul Yeni Yüzyıl University Department of
Anesthesiology and Reanimation

Değerli meslektaşlarımız,
Üçüncü sayımız yayında! Öncelikle dünya bu “olağanüstü”
koşullarda COVID-19 ile mücadele ederken gerek bilimsel yazı ile gerekse de yayın temelinde dergimize katkıda
bulunabilmiş herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Formatımıza tam bir uyum içerisinde yine önemli bir davetli derlememiz bulunuyor. Diş Hekimliği Fakültemizde
öğretim üyesi olarak bizi onurlandırmış olup, şu an emekli
olan Prof. Dr. İlter Uzel “Anadolu'da Kadim Tıptan Bugüne Diş Hekimliği İlaçları” başlıklı konu hakkında bize
bilgi veriyor. Bu sayıdaki araştırma makalelerimiz farklı
konulardan oluşmakta. COVID-19 insanlığı sarsarken,
evde daha çok zaman geçirmek zorunda kaldığımız şu
günlerde, fiziksel inaktivite nedeniyle vücudumuzun karşı
karşıya kalacağı problemlere dikkat çeken bir çalışmamız
var. Çalışma Prof. Dr. Mehmet Ünal ve ekibi tarafından
kaleme alınmıştır. Sağlığımızın daha iyiye gitmesine vesile olacak yazıyı ilgi ile okuyacağınızı tahmin ediyoruz.
Araştırma makalelerimiz ise şöyle sıralanmaktadır: Doç.

Dr. A. Şefik Köprülü ekibi ile Ülkemizde çok az ele
alınmış bir konuyu incelemiş, bizlere “Damar İçi
Madde Bağımlısı Hastalarda Akla Gelmesi Gereken
Bir Olasılık; İnfektif Endokardit” başlıklı makaleyi
sunmuştur. Ülkemizde Adli Psikiyatri alanında yetişmiş nadir bilim insanlarından Prof. Dr. Gökhan
Oral yönetiminde hazırlanmış olan “Aile İçi ve Aile
Dışı Cinayet İşlemiş Faillerin Kişilik Yapılarının Karşılaştırılması” konusunu incelemiş bulgularını bizlerle paylaşmıştır. Psikiyatri alanında ama tamamen
farklı bir disiplinde Dr. Öğr. Üyesi Sevcan KARATAŞ
“Dünden Bugüne Psikiyatri Hemşireliği ve Toplum
Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Sunumunda Yaşanan Etik
Sorunlar” başlıklı konuyu incelemiştir. Son olarak bu
sayımızda Prof. Dr. Tülay İrez ve ekibi “Comparıson
Of The Outcome Of Ivf Cycles Between Poor Ovarıan
Responders And Unexplaıned Infertılıty Patıents”
başlıklı çalışmalarını paylaşmışlardır.
Bu sayımızı da zevkle okumanızı diler, saygılarımızı
sunarız.
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Anadolu'da Kadim Tıptan Bugüne
Diş Hekimliği İlaçları
From Ancient Medicine in Anatolia to Today’s Dentistry Medications

Prof. Dr. İlter UZEL
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

GİRİŞ
Tarih öncesi çağlardan başlayarak sürekli yerleşim görmüş
Anadolu yarımadası, tıp tarihi açısından da faunası ve tıbbi
florası ile büyük önem taşır. Ayrıca sürekli göçler alması ve
istilalara uğraması nedeniyle oluşan zengin popülasyona
ve kültür birikimine sahip olması bir diğer özelliğidir.
Anadolu'nun doğal zenginliği yanında coğrafi konumu da
onun ayrı bir üstünlüğüdür. Tüm bu etkenler sonucu özellikle Batı Anadolu'da Antik Çağ'dan itibaren bilim önemli
bir gelişme sağlamıştır. Hatta bilim tarihçileri, bilimi buradaki Milet kentinde yaşayan Tales’in M.Ö. 585'te güneş
tutulmasını doğru tahmin ettiği olayla başlatırlar.
İşte bu topraklarda yaşanan Antik Yunan, Hellenistik ve
Roma çağlarının bilgi birikimleri daha sonra 8. yüzyıldan
başlayarak büyük ölçüde Arapça'ya ve ondan sonra da
Türkçe'ye tercüme edildiğinden o bilgileri burada tekrar
etmiyoruz. Hitit Tıbbı'ndan başlayıp Anadolu Diş Hekimliği ve bunda kullanılan ilaçları ayrıntılı olarak verdik.
Günümüz diş hekimliğinde kullanılan drog listesini de vererek okuyucuya karşılaştırma olanağı sağladık.
HITIT METINLERINDEKI DIŞ HEKIMLIĞI DROGLARI
Milattan Önce 15. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar yaklaşık
800 yıl Anadolu'da yaşayan Hitit toplumunun bize
bıraktığı yazılı belgeler arasında henüz elimize doğrudan
diş hastalıkları ve tedavisiyle ilgili ve özel bir reçete
geçmemesine rağmen, okunan yazılı metinlerdeki adını
bildiğimiz pek çok tıbbi drog Antik Çağ’dan itibaren diş
hastalıklarında kullanılmıştır. Ayrıca, Hitit metinlerinde
genel tıp ve odonto-stomatoloji ile ilgili şu hastalıkların adı
geçmektedir:
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Gırtlak hastalığı, öksürük, hıçkırık tutma (?), baş dönmesi, bir ağız hastalığı, sarılık (?), cüzzam (?), başka bir
hastalık (?), kafa şişmesi, felç, diz titremesi, kalp titremesi, diş hastalığı, ateş, ishal, tırnak, kaburga, penis,
ayak ve ayak tabanı rahatsızlıkları, kulunç (?), astım,
ağız tutulması.
Bazıları ağız-diş hekimliğiyle ilgili bu hastalıkların
adı varsa da tedavi biçimleri yazılmamıştır. Bazen
metinler korunamamış, bazen de okunan metinler
anlaşılamamıştır.
Hatti İmparatorluk dönemindeki başkent Hattuşa
(Boğazköy) saray arşivinde ele geçen tabletler Prof.
Dr. Hayri Ertem tarafından değerlendirilmiştir. Bunlar arasında ağız-diş hastalıklarının Antik Çağ ve Orta
Çağ İslam Tıbbı'ndaki reçetelere giren drogların listesi
aşağıda verilmiştir. (Sayfa 7)
Mezopotamya Tıbbında reçeteler ve drog adları Antik
Mısır tıbbında ise bunların yanında dozajın da verilmesine rağmen, yukarıda da belirtildiği gibi bu drogların
kullanıldığı ilaç reçeteleri henüz ele geçmemiştir.
UYGUR TIBBININ ANADOLU TÜRK DIŞ
HEKIMLIĞINE ETKISI
Yedinci yüzyılda Orta Asyada gelişen Uygur Medeniyeti bize yazılı tıp tarihi belgeleri bırakmıştır. Bu belgeler halen Berlin Milli Kütüphane'de korunmakktadır.
Bunlardaki diş hekimliği ile ilgili olanlarını aşağıda
veriyoruz.

Volume 1 Issue 3
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HİTİT METİNLERİNDE BİTKİSEL DROGLAR
TÜRKÇE
Abanoz ağacı (Ebeneceae)
Acı bakla (Lup)
Adam otu
Ak diken
Akrep otu

HİTİTÇE
GIS ESI
UTAR.MUS
GISNAM.TAR PILLÛ
GİS Hat.(t) alkesina
UGİR.TAB

LATİNCE
Disopyros ebenum
Lupinus sp
Mandragora autumnalis
Rhamnus cathartica
Heliotrpeum sp

Aksırık otu
Ardıç
Arpa
Asma
Ay çiçeği

BU’SANU
GISLI GIS/UBURASU DAPRÂNU
SE Halki
GIS GESTİN
DUTU-U

Gypsophila struthium
Fructus juniperi
Hordeum vulgare
Vitis vinifera
Helianthus annus

Ayrık otu
Aksırık otu (beyaz)
Badem
Badem (tatlı)
Bakla

ZAG.AH.LI
UATA’ISU, UKUR.KUR.RA
GIS liti
SIKDU

Cynadon dactylon
Gypsophila sp
Prunus amygdalus
Amygdalus communis
Vicia faba

Banotu
Bezelye
Buğday
Buhur ağacı
Çam
Çavdar
Çördük
Çöven
Defne
Dereotu
Elma
Fasulya
Fıstık
Gül
Ham hurma
Hardal
Haşhaş
Hurma
Ilgın ağacı
İncir
İnnab
İt üzümü
Kayısı
Kekik
Kenevir
Kimyon
Kişniş
Mekke pelesengi
Mersin ağacı
Meşe
Meyan kökü
Miskotu
Nane
Nar
Pırasa
Raziyane
Safran
Sarımsak
Sedef otu
Sinirliot

GU.GAL.GAL
SAKIRU
GU.TUR
Kani, ziz
KANAKTU

Hyoscyamus niger
Pisum sativum
Triticum sp
Luquidamber orientalis
Pinus sp

GISeia
KAR-as
ZUPU
GISkarsani
GISalanza

Secale cerreale
Nigella sativa
Gypsohilla sp
Laurus nobilis
Anethum greveolens

NA-A-RUSAR
GISHASHUR
GU.GAL
GİSLÂM.GAL GİSLÂM.HAL

Malus domestica
Phaselous vulgaris
Archis hypogea
Rosa domescena
Phoenis dactylifera

USİLA
GISU, HI.IN
UHALPANUM, Ü-HAR.HAR
GIS hassikka=GISHAR

Sinapsis arvensis
Papaver somniferum
Phoenix dactylifera
Tamarix sp
Ficus carica

GIS, GISSIMMAR
GISpaini, GISBINU, GISSINIG
GISMA Gısmarsiqqa
UEL

Zizyphus lotus
Solanum nigrum
Prunus armeniaca
Thymus sp
Cannabis sativa

GESTİN.KA.A
GISHASHUR.KUR.RA
HASU
AZALLU
kappani-?, UTIN.TIR
SE.LUSAR
ARGANU
ASU
GIS allantaru HULUPPI GISMANU
SUSU
SIHU
URNU
GISNU.UR. MA=GIS NURMU

Soğan
Söğüt
Su mercimeği

SUMSAR
USINBURATU hasuyai SAR
UUR.Pİ.Pİ
Suppiyashar SAR,SUM.SIKILSAR

Susam
Susam
Şeytan tersi

GIS sisiama, HULUPPİ
Halenzu
GISsamama, SE.GİS.I

Teke boynuzu yoncası

TIIATU GIS SEMAS, NU.LUH.HA SAR

Üzerlik otu
Üzüm

SAMBALILITU
ZAG.AH.LI?, zahheli
GIS GESTIN

Zeytin

Kar-al

Zufa otu

GIS ZERTUM
(bk.çördük)
zupu

Volume 1 Issue 3

Glyscrhiza glabra
Artemisia vulgaris
Mentha sp
Punica granatum
Allium porrum
Pimpinella anisum
Crocus sativus
Allium sativum
Myrtus communis
Plantago sp

USUMUTTU, USINBURATU
GA.ES.SAR
SAMRANU
UAZUPIRU; GISAZUKIRNI

Yulaf

Cuminum cyminum
Coriandrum sativum
Commiphora apobalsamum
Myrtus communis
Quercus sp

Salix sp
Lemna minor
Sesamum indicum
Ferula asafeotida
Epimedium sp
Medicago sp
Peganum harmale
Vitis vinifera
Avena sativa
Olea europea
Hysopus officinalis
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Drog

Kullanıldığı Yer

Kara öküz gübresi

Diş ağrılarında

Meradan alınmamış Deve gübresi

Diş ağrılarında

Kaynamış veter

Diş ağrılarında

Misk

Diş ağrılarında

UYGUR METINLERINDEKI DIŞ HEKIMLIĞI
DROGLARI

yebiliriz:

Uygur tıp metinlerinden derlenen bazı diş hastalıkları ilaçları yukarıda verilmiştir:
Ayrıca, diş hastalıklarında aşağıdaki ilaçlar da önerilmiştir:
Diş Ağrısı İçin: Üç yaşındaki öküzün gübresi bir kapta
kaynatılır. Ağrıyan dişin üzerine konursa diş ağrısı iyileşir.
Diş Ağrısı İçin: Kara öküz gübresi sirke ile kaynatılır. Yahut meradan alınmış deve gübresi, kırmızı tuz ve şarap ile
karıştırılıp bir kapta kaynatılır, keten torbacığı içerisine konup susam yağı ilave edilir ve dişe konursa diş ağrısı iyileşir.
Diş Ağrısı İçin: Kayısı çekirdeği dövülür, sirke ile ağızda
tutulursa, ağrı iyileşir.
Diş Ağrısı İçin: (1) Bkr.(ölçek) kara biber, sirke ile kaynatılır, soğutulur, ağızda tutulursa diş ağrısı geçer.
Diş Ağrısı İçin: Kaynamış veter ağızda tutulursa ağrı diner.
Diş Ağrısı İçin: “Keketrün” yakılır ve külü misk ve siyah
tuz ile karıştırılarak ağızda tutulur. Ağrı yüksek kan basıncından kaynaklanıyorsa iyi gelir.
Diş Ağrısı Olursa: Şeker, amonyak ve misk karıştırılıp ağrılı dişe konur.
Bir Adamın Diş Ağrısı İçin: “Karı” ağacının kabuğu yakılır. Külünü bal ile karıştırdıktan sonra uygulanırsa ağrı
iyileşir.
Ağız Kokusuna Karşı : Birkaç kuru “siri” pişirilir. Bir gece
dışarda soğukta bırakılır. Ertesi gün kül olacak kadar yakılır. Sonra iyice ezilir, yaraya konur.
Ovulursa yara iyileşir.
Ağız Kokusu İçin: Üzüm sirkesi ile ağız yıkanır ve
tükürülür.
Ağız ve Boğazda İltihap Olur ve İyileşmezse: “Tıngşu”
yakılır, külü boğaza üflenir.
Bir Kimsenin Dişinde Kurt Olursa: Eğir otu (Acorus
calamus) diş oyuğuna konursa iyi gelir.
Sonuç olarak Uygur diş hekimliği hakkında şunları söyle-

8 Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.tr

Türk-Uygur Tıbbı hayattan doğmuş ve binlerce yıllık birikimle oluşmuştur. Bugün de yaşamaktadır. Ayrıntılara
girilecek olursa, Anadolu’da Uygur Tıbbı'ndan terimler ve
ilaçlar da olmak üzere halde bizde de yaşadığı görülecektir.
Tarihi ve coğrafi şartlar gereği Uygur tıbbı komşulardan
etkilenmiştir.Bilhassa başka Türk topluluklarının halk
tıbbına ait mevcut bilgileri bir araya getirilecek olursa çok
yararlı bir sonuç verecektir. Belki halk edebiyatı âdetleri
gibi halkın koruduğu halk tıbbı incelendiğinde eski Türk
halkının arasındaki ilişkiler hakkında bize bilgi verecektir.
Uygurların hastalık belirtileri ve tedavi sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili örnekleri pek çoktur. Uygur Tıbbı'nın en
bilimsel yanı da budur. Hastalıkların tedavileri ve belirtileri
hakkında önemli bilgileri vardır.
Uygurlarda hayvansal maddelerle tedavi edilen hastalıklar
pek çoktur. Uygurlar hastalıkların tedavisinde yalnız bu
ilaçları değil, besin maddelerinin çoğunu da kullanmışlardır. Birçok yerde besinleri ilaç yerine kullandıklarını
görüyoruz. Opoterapinin Uygurlarda pek eskiden beri yer
bulduğuna dair örnekler az değildir. Hayvan pislikleri ve
idrarını da kullandıklarını görüyoruz. Uygurlar kullanılabilecek her türlü organik ve inorganik maddeleri tedavide
ampirik olarak kullanmışlardır.
Uygur Tıbbı’na Hint’ten gelmiş ilaçlar vardır. Çin’den gele
ilaçlar da olabilir. Fakat bunları tam ayırt etmek mümkün
değildir.
Uygurlarda ilaçların uygulama şekilleri dikkat çekicidir.
Yaranın iyileşmesine dikkat olunmuştur. Boğaz hastalıklarına kamış boru ile ilaç üflemek sıkça uygulanır. Diğer tedavi şekilleri bu gün bilimsel tarzda yapılandan farksızdır.
İlaçların kullanım zamanları ve şekilleri Uygur tıbbında çok
iyi işlenmiştir. Burada yüzyıllarca devam eden birikimin
izleri görülür. Belirli zamanlarda, günlerde ve saatlerde ilaç
verilmemeye dikkat olunarak gelişigüzel ilaç içirilmemesi
Uygur Tıbbı'nın diğer ulusların tıbbından ilerde olduğunu
gösteriyor.
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ANADOLU SELÇUKLULARINDA DIŞ HEKIMLIĞI

Müfrede adlı eser .

İslam toplumuna dahil diğer uluslar gibi Türkler de uzun
yüzyıllar bütün edebî ve ilmî (bu arada tıbbî eserlerini de)
çok kere Arapça, nadiren de Farsça olarak yazmışlardır. İngiliz Newton (1642-1727), Hollandalı Spinoza (1632–1677),
Alman Leibnitz (1646-1716) eserlerini Lâtince yazmaları
nedeniyle Lâtin olarak düşünülemeyeceği gibi, Arapça yazan Türk hekim-yazarlarının eserleri de Arap toplumuna
maledilemez.

•

İbni Şerif›in Kara Timurtaş Paşazade Umur Bey
Çelebi (1370 ?-1460) adına yazdığı Yadigâr adlı eseri
.

•

Germeyanlı şâir Ahmed Dâî’nin I. Murad’ın (13631399) vezirlerinden Kara Timurtaş Paşazade Umur
Bey Çelebi (1370-1460) adına yazdığı Tıbbı Nebevî
tercümesi olan Kitabü’ş-Şifa fi Ahadisü’l-Mustafa.

Anadolu Selçukluları dönemi hekimleri arasında, daha sonra Anadolu Beylikeri döneminde ilk Türkçe tıp eserini yazan
fakat bu eserlerini önce Arapça yazıp daha sonra Farsçaya
çevirdiğini,sonra da Türkçe'ye çevirdiğini bu eserinin ön sözünde övüçle belirten Hekim Bereket’i (? - ?), Ekmeleddin
Müeyyen-Nahcuvanî’yi (? - ?), Hubeyş el- Tiflisi’yi(?-?) sayabiliriz. Bu hekimlerin Arapça veya Farsça eserlerinde ağız-diş
hastalıkları ve tedavisi bölümler halinde yer alır.

•

Nasır-ı Tusî’nin Farsça Bahname'sinin Kitab-ı Bahname-i Şâhî ismi ile Germeyanoğlu İkinci Yakup
Bey (1388-1390 ve 1403-1428) adına yapılan Türkçe
tercümesi.

•

Konyalı Hacı Paşa’nın 1408’de yazdığı Müntehab-ı
Şifâ, İhtilâç Nâme Makalesi, Teshilü’ş- Şifâ eseri ve
Bevasir Risâlesi.

•

Şâir ve Hekim Ahmedî’nin Yıldırım Bayezit’in oğlu
Emir Süleyman (1403-1410) için yazdığı Tervîhü’l-Ervâh adlı manzum eseri.

•

Abdülvahab tarafından Çelebi Sultan Mehmed
(1403-1421) adına yazılan Kitab-ı Müntehâb.

•

Şirvanlı Mahmud bin Mehmed tarafından
Menteşeoğlu İlyas Bey (1403-1421) adına yazılan
Arapça İlyasiyye isimli tıp eserinin İlyas Beyin isteği
üzerine bizzat Şirvanlı Mehmed tarafından yapılan
Türkçe tercümesi.

•

Sinop’lu Mü’min bin Mukbil’in II. Murad (14211451) adına 1437’de yazdığı Zahire-i Murâdiyye eseri ile Miftahü’n-Nur ve Hâzâinü’s-Sürûr adlı eseri.

•

Şirvanlı Mahmud’un gene 1437’de II. Murad (14211451) adına yazdığı Tuhfe-i Muradî adlı eseri.

•

Musa bin Mesud tarafından II. Murad (1421-1451)
adına Farsça’dan Türkçe’ye çevrilen Bahnâme.

•

Çandaroğullarından İsfendiyaroğlu Kasım Bey
adına yazılan ve yazarı bilinmeyen Hülâsatü’t-Tıb
adlı eser.

•

Hekim Beşir Çelebi tarafından Karamanoğlu İbrahim Bey (1424-1463) adına yazılan Mecmuatü’l-Fevâid adlı eser.

•

İlk İslâm yazarlarından Ali bin Abbas’ın (? - 994)
bilinmeyen bir mütercim tarafından yapılan ve yazı
karakteri nedeniyle 14. yüzyıl sonuna tarihlenen
Kâmilü’s-Sınâ΄a tercümesi.

•

Eşref bin Muhammed tarafından 1460’da yazılan
Hazâinü’s -Sa΄adat adlı eser. (14)

•

Şerefeddin

ANADOLU'DA TÜRKÇE TIP LITERATÜRÜNÜN
DOĞUŞU
Selçuklular devrinde tıp eğitimi klasik İslâm hekim-yazarlarının eserlerinin öğretilmesi ve usta-çırak usulü yapılan eğitime dayanır. Bu çağda kaleme alınan tıp eserlerinin büyük
çoğunluğu Arapça, pek azı da Farsça’dır.
Türkçe Anadolu’da yazı dili olarak 12. yüzyılın sonunda yayılmaya başlamıştır. Her ne kadar Türkçe daha önce edebiyat
alanında yer almaya başlamış ve 1308 yılında Selçukluların
yıkılışı ile Farsça resmî dil olmaktan çıkmış ise de bilimsel
eserlerin Türkçe olarak yazılması ancak 13.yüzyılın sonunda
başlamış ve sonraki yüzyılda da devam etmiştir.
1308’den sonra Anadolu’ya hakim olan feodal beyler, Selçuklular’ın Anadolu’da halk sağlığı alanında yarattıkları örnekleri devam ettirmişlerdir. Bu feodal beyler ana dilleri Türkçe’den başka dil bilmediklerinden onlara sunulan tıbbî eserler
de Türkçe olarak kaleme alınmıştır. Çoğuna yazılış tarihleri
konmadığından yazarları veya ithaf edilen şahısların biyografilerine göre ve yaklaşık yazım tarihleri belirlenebilen bu
eserlerin hemen hepsinde ağız-diş hastalıklarının tanımı ve
tedavisi yer almaktadır. Aşağıda bu ilk Türkçe tıp eserlerinden 25’inin adı verilmiştir:
•

•

Halifet Alp Gazi (Ölm.1284 ? ) adına Hekim Bereket
tarafından yapılan ve Tuhfe-i Mubarizî adı verilen Lubab-ın Nuhab tercümesi, Hulâsa ve Tabiat Name eserleri .
İshak bin Murad’ın 1389’da Gerede’de yazdığı Edviye-i
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(1481-1512) şehzadeliğinde 1454 yılında Zahire-i
Harzemşahî’den yaptığı Akrabâdin tercümesi.

ile yaklaşık olarak) şöyledir:

•

Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet
(1451-1481) adına 1465 yılında yazdığı Cerrahiyyetü’l-Haniyye eseri .

•

Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun 1468’de yazdığı Mücerreb-Nâme adlı eser.

(107b) Bu Cedvel Agız ve Dil ve Dudak Renclerin Bildürür: Dudak Yarılmagunun ve Agız ve Dilde Olan Renclerün Dermanın Bildürür

•

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde(1520-1566)
yazılan ilk Türkçe diş hekimliği eseri Musa bin Hamon’un Kitab-ı Tıbb fi el–Esnan eseri.

•

II. Selim (1566-1574) Döneminde yazılan Nidai’nin
Menafi’ün – Nas eseri.

Özellikle erken dönemde yazılan bu Türkçe tıp eserleri
tıp tarihi açısından olduğu kadar Eski Anadolu Türkçesi
inceleme ve araştımaları açısından da büyük değer taşırlar.
Bu nedenle Eski Anadolu Türkçesi araştırmacıları bunların
tenkidli tıpkıbasımlarını yayınlamaktadırlar.
Ağız-diş hastalıkları ve bunların tedavisi, 12. yüzyıl sonundan itibaren yazılan bu Türkçe tıp eserlerinin içinde
bölümler halinde yer alır. Bu kitaplarda, o dönemde kural
olan hastalıkların baştan-ayağa sıra ile (de capite ad calcem)
açıklanması yapılır. Böylece, göz ve burun hastalıklarından
sonra, ağız, diş, dudak ve dil hastalıklarının belirtileri ve
tıbbi tedavileri anlatılır, oradan boğaz hastalıklarına geçilir.
Cerrahi eserlerde ise hem tıbbî hem de cerrahi tedaviler ve
cerrahi girişim sonrası bakım ve bu bakımda kullanılacak
reçeteler, aynı kuralla yer alır.
Aşağıda ilk Türkçe tıp eserleri arasında yer alan Ahmedî’nin Tervihü’l-Ervâh’ı,Hacı Paşa’nın Müntehab-ı Şifa’sı,Şirvanlı Mahmud’un Kemaliyye’si, Hayreddin’in Hulâsa’sı,
Cerrah Mesud’un Hulâsa’sı ve Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Cerrahiyyetü’l Haniyye ve Mücerreb-Name adındaki
eserlerinde yer alan bilgiler özetlenmiş; Hekim Bereket’in
Hûlasa’sının diş hekimliğiyle ilgili bölümü de -bilinen ilk
Türkçe yazma olması nedeniyle- aynen verilmiştir.
Anatomi ile ilgili olarak Ahmedî’nin Tervihü’l–Ervâh eseri
ile Şemsettin İtaki’nin Teşrih-i Ebdân ve Tercümân-ı Kibâle-i Feylesûfân eseri de örnek olarak verilmiştir.
BILINEN İLK TÜRKÇE TIP ESERI HEKIM
BEREKET'IN HÛLÂSA ESERINDEKI
DIŞ HASTALIKLARI VE DIŞ HEKIMLIĞI
İLAÇLARI (Örnek Metin)

Dudaklar yarılmagı mizaca kuruluk galip olmakdandur ya
dahi yil sebebindendür ya dahi katı sovuk eser itmegindendür ya dahı ıssı sebebindendür.
Dudak Yarıgunun Tedbiri:
Şol yarılmış dudagun üzerine yumurdanın şol yufka kabın
kim katı kabına yapışmadur. İş bu merhemi anun üzerine
dürte.
Merhemi Budur:
Anun merhemi tedbiri, tavuk yagın sızura, beş dirhem tamam ala buçuk dirhem mazu ve buçuk dirhem sefidac ve
buçuk dirhem kisira kamışın sürme gibi döge ve buçuk dirhem nişasteyile merhem eyleye.
Asan Dermanı:
Göbeği ve oturacak yiri...?......yaglarıyla çerp eylemek Dudak
yarugına aşılludur. Dahı mazuyı yumuşak döge bala, kata,
dudak yaruguna dürte. Eger derinise ördek yağın dürte.
(108a) Kızıl Baş ve Sivilci ki Agızda Çıkar Anun Çaresin
ve Dermanın Bildürür
Sebebi ve Nişanı:
Baş bert kim agızda çıkar, eger ol başun rengi kızıl olsa anun
sebebi kandan ve safradandur. Nişanı agız issiligidür.
Arıtmagı ve Gıdası:
Evvel kan almak gerek ve enek altından hıcamet eylemek
gerek. Zerdalü ve erik ve unnab sayı birle için sürüp agzına
şami tut ve ayva ve sumak dutmak gerek.
Asan Dermanı :
Sumak bir bahş, kavrılmış gül bir bahş, kına iki bahş, kafur
eriginün kamısın agzına bırağa. Şol kadar duta kim agzın
şuyın sora gidere.
Ekşi Otlar Dermanı :

Hekim Bereket’in Hulâsa’sının Konya Koyunoğlu Müzesi
Kütüphanesi, No: 12049 varak no. 107b–112a’daki diş hekimliği bilgilerinin yaklaşık transkripsiyonu (o günün dili
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Sebebi Nişanı :

Tebaşır, nişaste, kebabe kızıl gül, kavrılmış kişnic ,danesiz
sumak kabı, soyulmuş kavrılmış mercimek, tohmegân. Dükelin yumşak döge dükelinün yarısınca şekker kata, agzına
duta, hem agza dürte.,
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(108b) Kaçan Agızda Ak Kara Baş Olsa Onun Tedbiri ve
Dermanın Bildürür

(II0a) Dişler Dibi Şişdügü ve Genlik Düşdiginün Tedbirin ve Dermânın Bildürür

Sebebi ve Nişanı :

Sebebi ve Nişanı:

Agızda çıkan baş kaçan ak olsa ol balgamdan ve yaşlıkdandur.
Eger kara olursa yavuzdur, göyünmiş kandadur, enegi katı timar gerek.

Dişler dibi şişmek ya yaşlıkdan olur, anun nişanı diş dibi
aklıgıdır ya dahi kandan ve safradan olur anun nişanı diş
dibinden kan sızmakdur.

Dil şişmek dermanı:

Diş Eti Sovukdan Şişse:

Balı tuza kata ol başlara dürte andan sonra agzına sirkengübin ya mürri ya dahı yumşak dögülmüş şekkeri agzına duta,
yalanuz.

On dirhem mersin yagın ala, onun içinde on üç dirhem
mezdeki hall eyleyeler ve ağzında çok duta ya dahi meneviş
agacı yapragın yaşiken şırlagunda kaynada ve agızda duta.

Kara baş dermanı :

Eger İssiden Şişse:

On dirhem yumuşak dögülmüş tuz, on dirhem tiz sirkeye bıraga, bir müddet anı güneşe koya. Başı anunıla sora, ya dahi zacı
sirkeye biraga, jengar kata, balıla, karışdurup duta sakına kim
bogazdan aşaga inmeye.

Kifal tamarından kan ala, anun sonince dudaklarından
çehareg aça ve enegi altında hicamet eyleye, suyıla sirke’i
karışdura agzına su vire.

Agız içi yinse dermanı :

Eger kan galib olmış olursa kızıllığı ve issiligi olup kan almak gerek ve gül suyu birle gargara eylemek gerek Eger
anun dibi ince olur, kesmek ve otalamak gerek.

Kaçan agız içi yinse, bu dermanı eyleye. Zernih ve kirec ve şab
ve mazu ve jengar. Kamusı beraber dögülmüş ve elenmiş, tiz
sirke içinde bir hafta ıslaya ve kurslar eyleye. Birer dengi ol yinen yire dürte.
(109a) Dil Şişinun

Genlik Düştügü:

(110b) Diş Agrısı Kim İssilikten Ola. Anun Tedbiri
Nedür Anı Bildürür
Sebebi ve Nişanı :

Sebebi ve Nişanı :
Dil şişmek irin kan sebebinden olur ve dil dahi yarılmış olur.
Kandan kim ana göyünmüş safra karışmış ola. Dil başları da
bu sebepten olur.
Dil agırlıçün :
Ol kim sersamdan ola sag tuzıla nişadırıla dilin çok süre, dahı
mürri ve sirke ve hardal birle gargara eyleye. Ol kim sinir kısalıgından ola ol siniri kesmek gerek.
Dil büyükligiçün:
Çün dil büyük ola ve agıza sıgmaya anı ekşi nar ile ya turunc
ekşiyle süre ta kim dilün şuyı dökile. Sirkeyle tuzıla sürmek
dahı yavlak eyüdür.

Diş agrısı ya diş dibi şişmegiyle olur, ya şişmesüz olur, eger
kandan ve safradan olursa onun nişanı dişler dibi kızıl olmakdur, dahı suyıla rahat olmakdur.
Arıtmak Tedbiri :
Kifalden kan almak, eneg altından hıcamet itmek, dudaklarından çehareg gerek. Sirkeyile sovuk suyı ağıza duta bir
gün tamam.
Su Virmek Tedbiri :
Kaçan agrısı katı olsa daglagu demürile kim başı birez yiticedür , dügünleye masurayı bir beze sara, ön diş üzerine
koya, andan ol demüri kızdura, masura içinde ol diş üzerine koya, diş çatlayınca.

Dil Kurbagasıçün:
Nuşadırı mazuyı yumşak döge, ol iki edviyeyile dil altındağı
kurbagayı çok süre, her gün böyle ide, ta gidini eger yavlak büyügise yara, kurbagayı çıkara.

(IIIa) Eğer Diş Agrısı Sovukluktan Olursa Dermanı
Nedür Anı Bildürür
Sebebi ve Nişanı :
Oldur kim agzına issi süd çok rahat ve kızıllığı ve sokuldaması eksük olur
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Otalamak Tedbiri :

AĞIZ-DİŞ ÇENE ANATOMİSİ

Agzına şol sirke’i duta kim anun içinde şahmı-ı hantal kaynamış ola, ya dahı sirke içinde mersin yapragı ve kekiz agacı kabın ve iki diş sarımsak kaynada, agzına duta,

İbni Sina’nın Kanun eserinin tercümesi olan Tahbiz
el-Mathûn ile Şemsettin İtaki’nin Teşrihü’l-Ebdan ve
Tercümân-ı fi Kibâle-i Feylesûfân ve Şanizâde Mehmed
Atâullah’ın Mir’âtü’l-Ebdân fi Teşrih-i‘Ázaü’l-İnsan eserlerinde ağız-dişler ve çene kemikleriyle ilgili anatomi bilgilerini yer alır.

İssi Dütsü ve Buhur Tedbiri :
Eger agrısı katı olursa, ol dişte dütsü eyleye şol emziklü kabagı, kara ban tohmı yaş yagıla birle döge, karışdura nohud.
Asan Dermanı :
Fülfili yumşak döge, bal birle yogura, ol diş dibine dürte ve
deşile kusa ve enegine kızmış daruyı bez baglaya.
(IIIb) Kaçan Dişler Yinse ve Deprenür Olsa Anun Dermanı ve Tedbiri Anı Bildürür
Sebebi ve Nişanı :
Diş yindügünün sebebi şol yavuz ve tiz buhardur kim dimagdan aşaga iner ya ma’ıdeden yokaru agar, dişlerin gıdasına
karışur, dişün cevherin fesada virürinmiş.
Dişün Dermanı :
Fülfüli döge, katrana karışdura, anı ol dişun kovuguna
doldura, diş kovuguna toldura, ağrısın gidere, dişi pare pare
eyleye.
Diş Çıkarma Dermanı :
Kaçan dişizi çekmek isteseler, kebere kökün kabın ve tut kökinün kabın ve saruca agaç ve akırkarha ve saru zırnıh, hanzal otınun köki ve südlegen südi her kankısı olursa, birezin
sirkeye ıslada dişe ura.
Diş Berkitmek Dermanı :
Nar çiçegi, topalak her birisinden iki dirhem ş.. ?, bir dirhem,
kamusın döge, dişleri dibine ura. Dahı geyik tekesi boynuzun döge dişleri dibine dürte ve sag tuzı göyündüre. Birez cüz
gülnar, buçuk cüz saru helile, kızıl gül.

İlk Türkçe tıp eserlerinin çoğu, uygulamalı tıbba yönelik
el kitapları olduğundan bunlarda anatomi bilgileri yer
almaz. Fakat bunun istisnaları vardır. Meselâ Eşref bin
Muhammed’in (15. yüzyıl) yazdığı Hazâ’in üs-Saâ’dat eserinde tükürük bezi yapısı ile ilgili bazı anatomik bilgiler
vardır (1).
AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI İLAÇLARI
İlk Türkçe tıp literatüründe önemle ele alınan konulardan birisi ağız ve diş sağlığıdır. Ağız ve diş sağlığını korumak amacıyla diş tozları, gargaralar, misvak kullanımı
önerilmişti. Osmanlı-Türk toplumu geçen yüzyıla kadar
misvakı severek kullanmıştır.
Ahmedî Dâi’nin yazdığı Tıbbi Nebevi tercümesi, Hz. Muhammed ve İslâm büyüklerinin sağlık öğütlerini kapsamakta idi. Ağız ve diş hastalıkları konuları arasında yalnız
ağız ve diş sağlığı ve ağız kokularının tedavisi yer alan bu
eserde misvak ve hilâl kullanmanın yararları ve kuru üzümün ağız kokusuna iyi geldiği yazılıdır (2).
Bilindiği gibi günümüzde koruyucu diş hekimliğinde bireysel önlemlerin yanında toplumsal önlemlere de yer verilmektedir. Bu eserlerde bu türden bilgiler henüz yoktur:
Hekim Bereket, Hulâsa eserinde “diş diplerini ağartmada”
kullanılan bir toz önerilir:
“Deniz köpüğü (ossa sepia), temiz çini parçası, ılgun ağacı
yemişi ve topalak alınır, döğülür, sabahları dişlere sürülür”
. Ağızdaki ekşimsi kokuyu gidermek için topalak, kebabe,
ban otu tohumu çiğnenir, kişniş çiğnemek de iyi gelir” (3).
Hacı Paşa ise Müntehâb-ı Şifâ eserinde diş karalığına (dişler
üzerindeki eklentiler olabilir) karşı:

13.–19. YÜZYILLARDA OSMANLI TIP
LITERATÜRÜNDE DIŞ HASTALIKLARI
VE DIŞ HEKIMLIĞI İLAÇLARI
Yukarıda verdiğimiz örnek yanında 19. yüzyıla kadar
yazılmış diğer tıp eserlerindeki diş hekimliği bilgileri
anatomiden başlayarak diş hekimliği bilim dallarına göre
karşılaştırmalı olarak ve özetlenerek aşağıda yer almıştır.

“Deniz köpüğü, mazı, kakûle, kebâbe, nezle otu, Mekke ayrığı, bambu kamışının içi, hilâl tohumu, zencebil, kırmızı gül
yaprağı” gibi droglar bulunan bir gargara formülü verir (4).
Yine Hacı Paşa, diş kirlerini temizlemek için bileşiminde
şap, mazı gibi astrenjan droglarda bulunan ilâçlar tavsiye
eder. Şu ilaç dişleri parlatır:
“Tuz, arpa unu, balla karıştırılır, bambu kamışı içi, geyik
boynuzu külü, devekuşu yumurtası kabuğu, bûre, temiz
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çini çanak parçası döğülür ve sürülürse dişleri parlatır”.

elenir ve misvakla diş diplerine sürülür” (10).

Geyik boynuzu külü (veya tozu) eski Roma’da da diş
tozlarının terkibine girmişti.

Şirvanlı Mahmud da Kemaliyye eserinde İbni Sina’nın
(980-1036) Şifa eserinden aktardığı bir formülü verir:

Dişleri korumakla ilgili bilgiler ise Razi’den (854-937) beri
değişmemiştir:

“Defne yaprağı ve kızıl üzüm ayrı ayrı döğülür, karıştırılır ve nohuttan büyük haplar yapılır, iki sabah, iki akşam
yenir.”

"Dişlerle çok katı şeyler ezmemeli, yapışkan şeyler yememeli, yemeklerden sonra dişler arasındaki artıkları temizlemeli,
zira bu çürüğe sebep olur. Bilhassa süt içtikten sonra dişleri
yıkamalıdır. Çok soğuk içtikten sonra sıçak yemekten veya
aksinden sakınmalıdır” gibi (5).
Orta Çağ tıbbının en iyi sınıflandırıp incelediği konulardan
birisi de ağız kokusu (halitosis) ve tedavileri idi. Bu konuya ve
tedavisine hemen hemen bütün Türkçe tıp yazmalarında yer
verilmiştir. Mesela Hacı Paşa’nın Müntehâb-ı Şifâ eserinde
ağız kokularının nedenleri şöyle sıralanır:
Dişlerden, mideden, balgam, kan veya soğuk üstünlüğünden
olan ağız kokusu dişlerden olursa, dişlere misvak sürülür
veya hilâlle temizlenir, dişler arasında besin artığı kalmaması
için elma, ayva veya badem içi çiğnenir sonra da hilâl ile temizlenir.(6)
Kürdan, tırnak ve kulak kiri temizleyici ile epilasyon
cımbızından oluşan temizlik setlerinin Mezopotamya’da
Ur’da M.Ö. 3500 yıllarından kalma tuvalet malzemeleri
arasında yer aldığını; Salvadore Persica ağacından elde edilen misvak ile Pistachia Lentiscus bitkisinden elde edilen
kürdanın ise ilk defa Galenos tarafından tavsiye edildiğini
biliyoruz (7).
Hacı Paşa yukarıdakilerin dışında başka formüllere de yer
vermişti. Ayrıca içinde ak turp bulunan kendi bulduğu bir
formülü de kitabına almıştır (8).
Hayreddin Hulâsa eserinde mideden olan ağız kokusu için
zerdali ve itrifil-i sagir yemeyi tavsiye eder. Eğer koku diş diplerinden geliyorsa diş kürdan ve misvakla temizlenir. Yaş
defne yaprağı kızıl üzümle dövülür, ceviz kadar alınır yenirse
ağız kokusuna iyi gelir. Ayrıca bu eserde Hacı Paşa’nın diş
tozu formüllerine çok benzeyen formüller de vardır (9).
İbn Şerif de Yadigâr eserinde, diş tozu ve diş suyu formülleri
ve ağız kokusunu önleyen ilaçlar verir:
“Yaş defne yaprağı ile çekirdeksiz kızıl üzüm dövülür, birbirine karıştırılır ceviz büyüklüğünde haplar yapılır ve yenirse
ağız kokusuna iyi gelir.”
Bileşimi Hacı Paşa’nın eserlerindekine benzeyen diş tozu formülleri de yer alır:
“Deniz köpüğü (Ossa sepia), çini tozu, sarı helile çekirdeği,
akırkarha, topalak, gülnar, keber kökü kabuğu, kavrulmuş
ud-ı hindi’den birer dirhem, kilye, şeker 10 dirhem döğülür,

Böylece Hacı Paşa’nın daha önce bildirdiği bu formülün İbn Sina’ya dayandığını anlıyoruz. Ayrıca Şirvanlı
Mahmud ağız kokusuna “kişnic” de tavsiye eder (11).
Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Akrabâdin tercümesinde:
“Kendir, ılgun, kitre zamkı, turunç, kızıl gül, ud-ı hindi,
tarçın, ak sandal, nane, her birinden 5 dirhem, küçük
hindistan cevizi, besbase, sakız, karanfil, kebabe, Her birinden 3 dirhem, kafur 2 denk alınır; döğülür, elma suyu
ile yoğrulur, pilül haline getirilir ve ağızda tutulursa ağız
kokusuna iyi geleceği” yazılıdır (12).
PERIODONTOLOJI İLAÇLARI
14. ve 15. yüzyıllarda yazılmış Türkçe tıp literatürünün
hemen hepsinde bugünkü anlamıyla periodontoloji
konuları yer almıştır. Osmanlı-Türk Diş Hekimliği’nde
Humoral Patoloji Kuramı’na uygun olarak çeşitli bitkisel,
madensel ve hayvansal droglar periodontal hastalıkların
tedavisinde kullanılmıştır.
Hekim Bereket, Hulâsa eserinde diş eti abselerini soğuk,
kan, ve safra humorların üstünlüğünden olan ağrılar
olarak sınıflar (13).
Eğer kan üstünlüğü olursa “diş diplerinden kan sızar”. Diş
etleri soğuktan şişerse, defne yağı, sakız içinde eritilir ve
diş etlerine sürülür. Eğer diş etleri sıcak üstünlüğünden
şişerse kan alınır. Diş etleri genişlerse (hypertrophie ? )
kan alınır, kesilir ve “otalanır” yani ilaçlarla tedavi edilir.
Diş sallanmasına karşı “nar çiçeği, topalak (cyperus rotundus), ikişer dirhem; şap bir dirhem alınır, dövülür ve
dişlere sürülür. Ayrıca yine sallanan dişler için formülünde toz halinde geyik boynuzu, tuz, gülnar, sarı helile ve
kırmızı gül bulunan bir toz dişlere sürülür”. Diş etlerine
misvakla masaj yapılır.
Eski tıbbımızda diş etlerinin iyileşmesi için sık sık
şap, mazı gibi astrenjanlara başvurulduğunu görürüz.
Eski Mısırlılar da sallanan dişler için astrenjanları
kullanmışlardı. Dioscorides (M.S.I.yy.) ve Razi (854-937)
de diş eti hastalıklarında sıklıkla şap kullanmışlardır (14).
Hacı Paşa da Müntehâb-ı Şifâ ve Teshilü’ş-Şifâ eserlerinde diş eti kanamaları, dişlerin sallanması, belirtilerini
açıkladıktan sonra İbn Mesaviyeh’den (777-857) aktardığı
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ve içinde ak zaç, gülnar, topalak (Cyperus rotundus) bulunan
bir ilâcın diş diblerine sürülmesini tavsiye eder (15).
Diş eti çürümesine karşı ebegümeci de yararlıdır ve infüzyonundan faydalanılır. Yazarın Müntehâb-ı Şifâ eserinde diş eti
hastalıklarına iyi gelen “müfred” ilaçların bir listesi de vardır:
“Sirke ile gargara sallanan dişleri pekiştirir ...” gibi. Bu bilgiler, Teshil’in manzumu olan Müfid’de de yer alır.
Ahmedî de Tervihü’l-Ervâh eserinde diş sallanması ve diş
eti kanamalarına karşı Hacı Paşa’nın Müntehâb-ı Şifâ eserindekilere çok benzeyen formüller verir. Bu bilgiler yedi
beyitte anlatılmaktadır (16).
İbn Şerif, Yadigâr eserinde diş eti çekilmeleri konusuna
yer verir. Bu hastalık için içinde sinirlice yaprak otu (plantago major), bal ve ünnab (zyzphus sativa) bulunan ve çok
denenmiş bir ilaç tavsiye eder ve diş eti kanamaları ve diş
sallanmalarından bahsederek bunlara ilaçlar verir, yazar:
“Ağız içinde veya diş diplerinde et yense, buna Arapça 'Akile',
Farsca 'Hore' derler; tavuk tüyüyle oralara bal sürülür veya
ünnab yaprağı kurutulur, döğülür ve sürülür” demektedir .
Şirvanlı Mahmud, Kemaliyye eserinde ise diş eti kanamaları
için parmak masajı ve ılık su gargarası önerir. İçinde şap ve
tuz bulunan bir pomadı diş etlerine sürmeyi öğütler. Şap,
Mısır Çarşısı aktarlarınca da diş etlerini kuvvetlendirmek ve
kanamalarını durdurmak için bulundurulurdu (17).
Sabuncuoğlu, Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye eserinde diş etinin
gevşemesine (gingivitis?) karşı dağlama tavsiye eder. Bunun
tekniğini iki nüshada da resimler. Bunlardan Paris Bibl.Nat.
Suppl.Turc 693 no’da kayıtlı olan nüshada alveol fistül ve
apsesi’nin (parulis) dağlanması da yine resimli olarak yer
almaktadır (18).
Öte yandan Sabuncuoğlu’nun bu eserinde diğer Türkçe tıp
yazmalarının hiç birinde yer almayan sallanan dişlerin altı
telle bağlanması tekniği de yer almaktadır. Yazar gümüş telin de kullanılabileceğini, ancak oksitlenip çürüyeceğini, bu
nedenle de altın tel kullanmanın uygun olacağını söylüyor.
Tel, dişlerin arasından geçerek bağlanır karşı dişin sonuna
gelince geri dönülür ve 8 şeklinde diş aralarından dolaşılarak
bağlamaya başlanan yerdeki telin öteki ucuyla düğümlenir
ve kıvrılıp dişlerin arasına yerleştirilir.
Sabuncuoğlu’ndan önce Sinoplu Mümin bin Mukbil de 15
yy.da yazılan Zahire-i Murâdiyye eserinde sallanan dişlerin
gümüş telle bağlanmasından bahsetmişti (19). Ancak bu eserde bir teknik açıklama yapılmaz. Ayrıca açıklayıcı bir şekil
de yoktur. Cerrahiyyetü’l-Haniyye’nin mevcut üç nüshasında
da bağlama tekniği açık olarak anlatılmıştır. Okyay, bir
çalışmasında Şerefeddin’in ön dişlerin bağlanmasından ana
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kaynağı Ebulkasım Zehravi ise arka dişlerin bağlanmasından
bahsettiklerini yazmıştı (20). Bağlanacak dişler her iki yazarda da aynıdır. Ancak, daha sonra Latinceye çevirilen Zehravi
eserlerinin bazılarında arka dişlerin bağlanmasını gösteren
şekiller vardır. Dişlerin telle bağlanması Eski Mısır’dan beri
bilinir. Fakat Fenikeliler gibi Mısırlılar da dişleri protez
amacıyla bağlamışlardı (2). Ebulkasım ve Sabuncuoğlu ise
dişleri “periodontal amaçla” bağlamışlardır.
Sabuncuoğlu’nun Akrabâdin çevrisinde ise “diş etinin
pekişmesi” için:
“Hint tuzu (Hint küherçilesi ?), sater (thymus serpilus), şap,
zeravend (aristolochia longa) katranla döğülüp karıştırılır,
yakılır, zencebil, zubdel bahr (?), şeker, döğülür yanmış hablara karıştırılır ve dişlere sürülür.” demektedir (22).
Hayreddin, Hulasa eserinde :
“Diş dibleri süst (zayıf) olursa, mazı (gallae), sumak (rhus
coriaria), enduz (?), akırkarha, gülnar, ılgun (tamarix articulata), sünbül (hyacinthus), sarıhelile (terminalia citrina)
çekirdeği, keber kökü (capparis spinosa) kabuğu, çam kozası, biber, zencebil (zingiber officinale) ihtiva eden bir terkibin
dişlere sürülmesini” söyler.
“Diş dibi yinirse (çekilirse), bakır çalığı (carbonas cupricus),
balla karıştırılır ve dişlere sürülür” (23).
Cerrah Mesud’un Hulâsa eserinde ise kanayan diş etleri için
sülük tutmak tavsiye edilir. Daha ziyade kan emici özelliği
ile salyasındaki antikoagülan fermentten yararlanılan sülük,
eski tıpta birçok hastalığın tedavisi için kullanılırdı. Sülüğün
incelenen diğer Türkçe yazmalar arasında diş hekimliği
alanında yalnız bu eserde yer aldığını belirledik.24
Cerrah İbrahim’in Alâim-i Cerrahîn eserinde diş etlerinin
çürümesinin (Gingivitis ? Periodontitis ?) nedeni, kanama ve
fena kokusunu soğuk humor üstünlüğü ve iç buharına (?)
bağlanmaktadır. Tedavisi için:
“Ağız sumak, sirke ve şap bulunan bir gargara ile yıkanır, zırnık (sodii sulphur) bulunan bir hap kullanılır. Eğer dişetleri
fena gıdaların buharından sallanırsa kan alınır, akırkarha,
mevzeç masteki, zencebil döğülür, bala katılıp sıcak sıcak
gargara yapılır" (25).
AĞIZ HASTALIKLARI İLAÇLARI
Ağız hastalıkları ile ilgili yazılı bilgilere Eski Mısır’dan itibaren rastlanır. Edwin Smith Papirüsü'nde (M.Ö. 3700-1700)
ağız hastalıkları için 12 bölüm ayrılmıştır. Hippokrates’in
(M.Ö. 460-375) de sınırlı bir diş hekimi olduğu halde iyi
bir ağız hekimi (stomatolog) olduğu bilinmektedir.
Osmanlı-Türk Diş Hekimliği’nde ağız ve diş hastalıklarında
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en sık uygulanan tedavi tıbbî tedavidir. Tıbbi tedavi için
hazırlanan tabletler ağız yolu ile verilir, lokal uygulamalar yapılır, bazen de gargara veya tütsü’den (fumigasyon)
yararlanılırdı. Kullanılan ilaçlar basit (müfred) ve bileşik
(mürekkep) olarak ikiye ayrılırdı.
Hekim Bereket, Hulâsa eserinde dudak yarılmasını (fissür)
soğuk humor üstünlüğü veya çok fazla yel (rüzgâr?)
veya soğuk etkisine bağlar ve koruyucu tedbir olarak da
yumurtanın iç zarını dudağa yapıştırmayı veya içinde “tavuk
yağı, üstübeç, mazı, kitre zamkı bulunan bir pomadı dudağa
sürmeyi önerir.
Bu eserde aft’lar (kılağ), kan ve balgam humorlarının
üstünlüğüne bağlanmakta ve buna göre de tedavi
uygulanmaktadır. Örneğin eğer aft, kan (sıcak humor)
üstünlüğünden olursa hacamat yapılır veya kan alınır.
Yazarın “kızılbaş sivilce” dediği bu aft tipinden başka “ak” ve
“karabaş” sivilceler de vardır ki bunlar da balgam veya rutubet galebesinden olurlar ancak, “kara baş” sivilcede prognoz
kötüdür. Ağız yiyisi (stomatit) için ilaç olarak zırnık (sodii
sulphur), şap, sirke, jengar (carbonas cupricus) ihtiva eden bir
ilaç yara olan yere sürülür (26).
İshak bin Murad, Edviye-i Müfrede eserinde ağız ağrısı için
12 müfred drog önerir.27
Hacı Paşa, Müntehâb-ı Şifâ eserinde ağız ağrısını yine safra,
kan, sevda ve balgam humorlarının üstünlüğünden olan
ağrılar olarak niteler ve ilaçlarının ise dil kabarcıklarındakinin
(dilde aft veya glossit?) aynısı olduğunu söyler:
“Kuru gül, şarapla devşirilip gargara yapılırsa ağız ağrısına iyi
gelir” der ki bu formülü Dioscorides (M.S.1. yüzyıl) de tavsiye etmişti. Güney İtalya'da 19-12. yüzyıllarda gelişen Salerno
Okulu’nun hekimlerinden Giovanni Plateario da aromatik
şarapla ağız yaralarını tedavi etmekte idi.
İbn Şerif, Yadigâr eserinde, ağız ağrısı için “baş damarından”
(vena cephalica) kan almayı, boyundan hacamat yapmayı
veya dil altı toplar damarından (vena lingualis) kan almayı
önerir , ya da nar suyu ile fena humoru çıkarmak gerekir :
“Sumak, sarı helile, mercimek, gülnar, defne yemişi kaynatılır, süzülür ve ağrıyan yere sürülür. Hatun tuzluğu bitkisinin
kökü kaynatılır ve suyu bir süre ağızda tutulursa ağız ağrısına
iyi gelir” (29).
Şirvanlı Mahmud, Kemaliyye eserinde ağız ağrısı için durak
otu tohumu, mazı, sumak ve bal ile elde edilen bir gargara
tavsiye eder (30).
Eşref bin Muhammed de Hazâ’nin üs-Saâ’dat eserinde ağız
olmak (kılağ, aft), Hacı Paşa’daki gibi üç tipe ayrılır ve tedavi
için dört ayrı formül verilir (31).

Şerefeddin Sabuncuoğlu, Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye eserinde dudak tümörlerinin cerrahi tedavisi anlatılır. Paris
Bibl.Nat.Suppl.Turc 693 no’lu nüshada tekniği açıklayan
bir şekil de vardır (32). Aynı yazarın Akrabâdin çevirisinde ise ağız hastalıklarının tedavisinde kullanılan
ilaçlar diş, dil, küçük dil ilaçları ile birlikte verilmiştir
(33). Aniden olan kılağın (?) ilaçları da Mücerreb-Nâme
eserinde yine ağız, dilcik (uvula) ve diş ilaçları ile birlikte
verilir (34).
Hayreddin, Hulâsa eserinde dudak yarılmasını Hekim
Bereket’in Hulâsa eserindekine benzer şekilde açıklar ve
tedavi eder. Aft (kılağ) ise, kızıl, ak ve sevda humorlarının
üstünlüğüne bağlı olan tiplere ayrılır.
Cerrah Mesud, kılağ’a Türkçe “tabak” denildiğini, sebebinin mide hareketi ve tuzlu yemekler olduğunu söyler,
bir formül verir (35). Ayrıca, dudak toplardamarlarından
kan alınır, çürük şeker döğülür ve yaraya sürülür. Aynı
tavsiyeler ve teorik açıklamaya Cerrah İbrahim’in Alâimi Cerrahîn tercümesinde de rastlanır (36).
14. ve 15. yüzyıl Türkçe tıp yazmalarında hastalıkların
baştan ayağa sıra ile verilen tedavilerinde dil hastalıklarının
tedavisine da yer verilmişti. Ancak bugünkü ağız ve
diş hastalıkları konuları arasında yer almayan söz yitimi “aphasie” bir dil hastalığı olarak değerlendirmişti.
Bu nedenle Hekim Bereket, Hacı Paşa, İbn Şerif gibi
yazarların eserlerinde konuşamayan çocukların tedavisinde dil hastalıklarına ait reçeteler verilir (37).
Hekim Bereket, Hûlasa eserinde dil büyüklüğü (macloglossi olmaması gerekir ?), dil kurbağası (ranula),
dil yarılması (fissür), dilde baş belirtisi (aft, ki nedeni
yazara göre yanmış veya safra karışmış kandandır)
anlatılmaktadır (38). Dil şişmesinde kan alınır ve kulak
altından hacamat yapılır, dile taze şeftali sürülür veya gargara yapılır.
Dil ağırlığının (paralizi ? veya afazi) nedeni dilin altındaki
kısa “sinire” yani frenum lingua’ya veya birsam’a (sanrı)
bağlanmaktandır. Bu durumda ya dil altındaki kısa “sinir”
kesilir veya içinde myrhhe, sirke, hardal gibi droglar bulunan bir ilaçla gargara yapılır. Dil büyüklüğü için dile
ekşi nar veya turunç sürülür. Kurbağa (ranula) için dile
nişadır, mazı karışımı bir toz sürülür veya çok büyükse
kesilip çıkarılır.
Hacı Paşa da Müntehâb-ı Şifâ eserinde dil hastalıklarına
geniş yer vermişti. Dilde “kızıl kabarcık” çıkarsa vena cephalica’dan kan alınır veya enseden hacamat yapılır. Eğer
kabarcık siyah ise bu “sevdadandır” ve fena humoru (balgam) çıkarmak gerekir. Şu ilâç bütün dil ağrılarında ya-
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rarlıdır: Semiz otu, nöbet şekeri, hint kamışının içi (concretion de bambou) gülnar, kuru kırmızı gül çiçeği yaprağı,
kuru menekşe ve ayva çekirdeğinden birer dirhem alınır,
iyice öğütülür, ağrıyan yere sürülür. Eğer dil ağrısı balgamdan ise balgam çıkarılır. Dil sıcak humor üstünlüğünden
kabarırsa sinirli yaprak otu (plantago major) ve sumak bulunan bir ilâç kullanılır. Hacı Paşa da dil ağırlığını (afazi ?)
yerel nedene bağlanmıştır. Eğer bu hastalık felç sonucu ise
ona ilâç yoktur ama yine de felç tedavisi uygulanabilir. Bu
amaçla Hacı Paşa bir ilâç formülü de verir. Dil şişmesine
neden kan üstünlüğü ise dil ağıza sığmaz olur ve salya azalır, bunun için kan alınır veya lavman yapılır. Eğer dilin şişmesi safra üstünlüğünden ise dilin rengi sarı olur, balgam
üstünlüğünden ise bu kez de rengi beyaz olur ve salya boşaltımı çok olur, her ikisinde de lavman yapılır ve safra ve
balgam üstünlüğünden olan diş ağrısındaki ilâçlar verilir.
Hacı Paşa’nın Müntehâb-ı Şifâ eserinde telkin tedavisinde
de yer verildiğini görmekteyiz. Örneğin, “kara kedinin bağırsağı dil tutulmasında yedirilir, saksağan kanı gül suyu
ile yoğrulur yedirilir, beyni ak şekerle karıştırılır çocuklara
yedirilirse belleği güçlendirir" gibi (39).
Ahmedî, Tervihü’l Ervâh eserinde dil anatomisine de
yer vermiş, zamanının bilgi düzeyine uyacak şekilde dil
mukozasını açıklamıştı. Dil şişmesi, kan, balgam, safra ve
sevda üstünlüğünden olan dil hastalıklarını incelemişti ki
bunların verildiği bilgiler 46 beyit tutmaktadır (40).
İbn Şerif ’in Yadigâr eserinde dil ağırlığı (afazi ?) için Hacı
Paşa’nın verdiği ilâçlara benzer formüller vardır. Çocuklarda dil üstündeki tehlikeli ağrı pedodonti bölümünde
açıklamıştır.
Eşref bin Muhammed de Hazâ’in üs’Sâa’dat eserinde dil
anatomisi ile ilgili pek açık olmayan bilgiler vermiştir
(41). Dil sağlığını korumada diş ve diş etinin yardımcı
olduklarını belirtmiştir.
Abdulvahab’ın Müntehâb isimli eserinde kan galebesinden
olan diş etleri ve dil şişmesi için bir ilaç yer alır:
“Arpa kaynatılır, hıyarşenber ezilir, meyan döğülür ve kaynamış arpa suyuna bunlar katılır ve gargara yapılır” (42).
Şerefeddin Sabuncuoğlu, Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye eserinde
kısa dil frenum’unun kesilmesi ile dildeki tümörün veya
kurbağacığın (ranula) cerrahi tedavisi anlatılmıştır. Eserin Paris Bibl. Nat. Suppl. Turc 693 numarada kayıtlı olan
nüshasında bu ameliyeler birer resimle de bütünlenmiştir.
Ameliyattan sonra hemostatik ve astrenjan ilâçlarla yara
bakımı yapılır (43).
Cerrahi Mesud da Hulâsa eserinde dil altındaki tümörün
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(Sıdağ) tedavisini anlatır, ancak “bu tümörü çıkarırken
dikkatli olmalıdır” der.
Dil şişi ve dil ağrısı baştan inen hastalıktan olur. Baş
damarından (vena cephalica) kan almak veya lavman yapmak gerekir. Yazara göre dil altındaki kısa ligament kesilirse konuşmayan çocuklar hemen konuşmaya başlarlar.
Bütün bu bilgiler Cerrah İbrahim’in Alâim-i Cerrahîn tercümesinde de aynen vardır (44).
RESTORATIF DIŞ TEDAVISI VE İLAÇLARI
14. ve 15. yüzyıllarda yazılmış Türkçe tıbbi eserlerden yalnız
diş ağrıları değil, modern diş hekimliğinin “Restoratif Diş
Tedavisi” dalının konuları arasında yer alan bazı hastalıklar
da incelenmiş ve bunlara ilaçlar tavsiye edilmişti. Ancak
bu yüzyıllarda Hippokrates’in “Humoral Patoloji” kuramı
Avrupa ve İslam tıbbında egemen olmakta devam ediyordu (45).
Hastalık nedenleri bu teoriye uygun olarak açıklanmış, tedaviler ve ilaçlar bu kurama uygun olarak tavsiye edilmiştir.
Ayrıca bu tıbbi eserlerde tedavi değeri olmayan, yalnız
“placebo” etkisi olabilen tedavi önerileri vardı.
Hekim Bereket’in Hulâsa eserinde diş ağrıları “Humoral
Patoloji”ye uyacak şekilde sıcak veya soğuk üstünlüğünden
olan ağrılar olarak nitelenir. Buna göre eğer ağrı sıcak humor üstünlüğünden olursa kifal’den (vena cephalica) veya
çehardek'ten (vena labialis) kan alınır veya hacamat yapılır
ve hastaya soğuk tabiatlı ilaçlar verilir. Mesela sirke ile su
ağızda tutulur. Diş ağrısında ince bir sonda ile dağlama da
yapılabilir.
Ayrıca, ağrı sıcak humor üstünlüğünden olursa hasta ağzına
sıcak süt alınca rahat eder ve dişin ağrısı ve zonklaması
geçer. Tedavisi için bu kez de sıcak tabiatlı ilaçlar kullanılır
meselâ içinde hanzal (kolokent) bulunan sirke ile gargara
yapılır. Bu formülü Razi (854-937) dişleri paralamak için
kullanmıştı (46).
Diş özü iltihaplarının patojenezinde görülen soğuğa
ve sıcağa karşı duyarlılık bütün eski tıp yazmalarında
“Humoral Patoloji”ye adapte edilmişti. Bilindiği gibi
pulpitis’lerin “hyperemia” devresinde diş özellikle soğuğa,
“prulenta” devresinde ise özellikle sıcağa karşı hassastır.
Aynı teorik açıklamaya Ambroise Paré’nin (1510-590)
eserlerinde bile rastlarız (47). 18. yüzyılda yaşamış Emir
Çelebi’nin Enmuzecü’l-Tıb eserinde de aynı teorik açıklama
ile tedavi öğütlerini bulmak mümkündür (48).
Hekim Bereket, “beyinden aşağı inen veya mideden
yukarı çıkan buharlar nedeni ile olan diş ağrılarından” da
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bahsetmişti. Burada Galenos’un (131-201) diş çürüğünde
endojen faktöre öncelik veren düşüncesinden esinlenen
Orta Çağ İslam tıbbının etkisi açıktır. Nitekim Galenos’a
göre çürük, asit veya koroziv humorun iç etkisine bağlı idi.
Bu ağrılar için Hekim Bereket’in tavsiyesi, formülünde kebikeç (düğün çiçeği), katran ve biber bulunan bir ilaçla dişi
paralamaktadır. Ayrıca Bereket, yine mideden olan ve yemek
yiyince geçen (?) diş ağrılarlardan da bahseder (49). Oysa
Galenos diş ağrılarının iltihaplı dişlerden veya diş sinirine
olan baskıdan olacağını söylemişti (50).
Eğer dişin suyu (?) giderse, diş soğuk su temasıyla ağrır.
Bu tanımlar ile dentinin aşırı duyarlılığı (hyperesthesie)
açıklanmak istenmiş olabilir. Tedavisi için de hastaya pişmiş
yumurta ısırtılır ya da dişlere sıcak susam yağı sürülür.
İshak bin Murad’ın 1396 yılında Bolu’da yazılan Edviye-i
Müfrede eserinde diş ağrısına iyi gelen 20 drog bildirilmiştir.
Bunlar arasında bulunan deniz köpüğü (ossa sepia) ve ebegümeci halk tıbbına da girmişti ve Mısır Çarşısı drogları
arasında yer alırdı (51).
Hekim Hacı Paşa da Müntehâb-ı Şifâ ve Teshilü’ş-Şifâ eserlerinde yine sıcak, soğuk, balgam ve safra humorları
üstünlüğüne bağlı olan diş ağrılarından bahseder ve ilâçlarla
tedaviye yer verir. Müntehâb-ı Şifâ’da yer alan ve diş ağrılarına
iyi gelen “müfred” devalar İshak bin Murad’ın Edviye-i
Müfrede’de verdiği listeye çok benzer. Burada diş çürüğüne
bazı kurtların sebeb olduğu söylenmekte ve bunları yok etmek için basit ve geçici dolgular önerilmektedir. Örneğin:
“Yaban marulu (kasni), biber, zeravend (aritolochia longa),
arap zamkı ile döğülür ve çürük dişe sürülür” gibi (52).
Hacı Paşa’nın bu eserinde birçok diş ağrısı formülü yanında
kulağa yasemin yağı damlatma da yer almaktadır (53).
Diş ağrıları ile kulak arasındaki ilişkiler Antik Çağ hekimlerince de sezilmişti ve kulak yoluna bir pilül tatbik edilirse
diş ağrısı bir refleks mekanizması ile geçer sanılırdı. Çinliler
de bu ilişkiyi bilmekte idiler. Lazare de Rivière (1589-1655)
“diş kuduzu”nu tedavi için kulak yolu arkasına acı badem
yağı emdirilmiş pamuk tampon yapıyordu ve dişi besleyen
damarların kulaktan geçtiğini düşünerek bunlar üstüne
etki yapmakla ağrıyı dindireceğini sanıyordu (54). Gene
Müntehab-ı Şifa’dan diş ağrısı için bir formül şöyledir:
“Diş ağrısı, hararet (kan) üstünlüğünden olursa, ağza soğuk su alınır. Eğer soğuk balgam üstünlüğünden olursa, 3
dirhem anason, 1.5 dirhem mekke ayrığı (ıdhir), 2 dirhem
hilâl tohumu, 1 dirhem zencebil ve zirruverd alınır; birlikte kaynatılır, 12 dirhem bal üzerine süzülür ve sıcak sıcak
gargara yapılır...” (55).
Hacı Paşa’nın Müntehâb-ı Şifâ eserinde basit diş dolgusu for-

mülleri de yer alır (56).
Ahmedi’nin Tervihü’l-Ervah eserinde yine gününün
teorilerine uygun olarak diş ağrısı için formüller verir,
sıcak ve soğuk humor üstünlüğünden olan diş ağrıları
için verdiği formüller Hacı Paşa’nın Müntehâb-ı Şifâ eserindeki formüllere çok benzer. Bütünü 10100 beyit olan
bu eserin 99 beyiti de ağız ve diş hastalıklarına ayrılmış
bulunmaktadır (57).
15. yüzyıl başlarında yazılan İbni Şerif ’in Yadigâr eserinde de diş ağrılarının tedavileri ve sınıflandırılması daha
önce yazılan Türkçe tıp eserlerine benzer.58 Örneğin diş
ağrısı soğuk suyla geçerse kan alınır, hacamat yapılır.
“Habbı şebyar”? veya kar suyu ile fena humor temizlenir, eğer sıcak suyla geçerse bu kez de eyaric-i fıkara veya
şahm-ı hanzal (veya gülnar), kuru gül döğülür, sirkede
kaynatılır ve gargara yapılır... gibi.
Şirvanlı Mahmud’un Kemaliyye’sinde İbni Sina’nın (9801037) Şifa kitabından alınan bir formül yer alır. Yazar
bunu bizzat kendisinde de denediğini ve fayda gördüğünü
belirtir :
“Buğday kepeği ve tuz tavada kavrulur, başa ve yanaklara sarılırsa diş ağrısı diner”.
Ayrıca, o dönemin Batı Tıbbı'nda da çok uygulanan diş kurtlarının dökülmesi için bir tütsü de yer
almaktadır (59).
Şerefeddin Sabuncuoğlu, dişin ağrısını gidermek için
dağlama yapar. Cerrâhiyetü’l-Hâniyye’de açıkladığı
dağlama (koterizasyon) iki metodla yapılır: ateşle ve
kızgın yağla.
“Yağla dağlamada ucuna pamuk sarılmış bir mil kızgın yağa batırılır ve diş bununla dağlanır, yahut katı
yağ bulaştırılmış bir pamuk dişin üstüne konur ve bu
işlem tekrarlanır”.
“İkinci yöntem de doğrudan doğruya bir mil kızdırılır, komşu dokulara zarar vermemesi için bir boru
(kanül) alınır ve mil bu borunun içinden geçirilerek
diş dağlanır” (60).
Sabuncuoğlu sıcak havanın tedavi edici etkisini
bilmekteydi. Bu kavramdan daha sonraları kanalların
modern sterilizasyon yöntemleri ve dentin anestezisi
bulunmuştur (61).
Sabuncuoğlu’nun diş ağrısında uyguladığı ilginç bir
tedavi yöntemi de akupuntur idi ki bu yöntemden
kendinden önce ve sonra Türk ve Avrupalı başka
hiçbir hekim yazar bahsetmemiştir. Kendi deyimi ile
“otuz kere denedikten sonra yazdığı” Cerrâhiyyetü’l-
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Hâniyye’de yer alan bu uygulamasında:
“Eğer bir kişinin sol taraftaki dişi ağrıyorsa sağ bileğinin
kemiği dağlanır,sağ taraftaki dişi ağrıyorsa sol bileğinin kemiği dağlanır” (62).
Bu yöntem Fatih Millet Kütüphanesi 79 no’lu nüshada
yer aldığı halde saray kütüphanesi’ne girmiş olan ve halen Paris Bibl.Nat.Suppl.Turc. 693’de bulunan nüshada yer
almaz. Bu bölüm İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Kürsüsü
nüshasında eksiktir. Huard ve Grmek, Şerefeddin’in
bu cerrahi eserinde Uzak Doğu tıbbından da motifler
bulunduğunu bildirmişlerdi (63).
Yazarın kişisel deneyini neden ikinci nüshaya yazmadığı
dikkati çekicidir. Çinliler tarafından yüzyıllardır çeşitli
hastalıkların tedavisinde kullanılan akupuntur diş
hekimliğinde de uygulama alanı bulmuştu. En önemli noktalardan birisi “Ho-ku” denilen birinci intermetakarpiyen
aralık idi. Bu noktanın pikürü anjinler, farinks spazmları,
hıçkırık, baş ve boyun ağrılarına da iyi gelirdi. “Ya-T’ung”
noktası ise daha sonraları kullanılmaya başlandı. Bu
nokta da 3. intermetakarpal boşlukta ve 3. 4. metakarp
başları arasında yer alır. Bu noktaya pikür %98 vakada diş
ağrılarının tedavisinde iyi gelmektedir (64).
Sabuncuoğlu’nun Akrabâdin tercümesinde, içinde bez
parçası, ban otu tohumu, şarap, tiryak, afyon ve sirke ve
hardal bulunan bir formülle geçici dolgu önerilmekte ve
diş kurtlarını dökmek için bir tütsü formülü verilmektedir. 65 Aynı yazarın Mücerreb-Nâme eserinde ise soğuk ve
sıcak üstünlüğünden olan diş ağrıları için formüller verilir.
Mevzec (delphinium staphisagria), akırkarha (anacyclus
pyrethum), kişnic (coriandrum sativum) Sabuncuoğlu’nun
kullandığı droglar arasındadır.
II. Bayezit Devri (1481-1512) hekimlerinden Cerrah
İbrahim, Alâim-i Cerrahîn çevirisinde diş ağrısı ve diş eti
iltihabları bir arada verilmekte ve ağrı için formülünde
biber, zencebil, nezle otu, mevzec, kara harbak, şahtere,
bal, katran bulunan bir ilaç tavsiye edilmekte, eğer ağrı
dinmezse dişin çekimi önerilmektedir (66).
Diş hekimliğinde basit ve bileşik ilaçların formülüne giren
drogların karşılaştırılmalı listesi aşağıda verilmiştir:
AĞIZ CERRAHİSİ VE İLAÇLARI
14. ve 15. yüzyıllarda yazılmış Türkçe tıp eserlerinde ağız
cerrahisi konularına da yer veridiğini görmekteyiz. Ancak
Sabuncuoğlu dışındaki yazarlar teknik açıklama yapmamış,
cerrahî tedavi adına ilaç tedavisi ile yetinmişlerdir. Aslında
bu uygulamayı yadırgamamak gerekir. O yüzyıllarda

18 Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.tr

Batıda ve Doğuda cerrah ve cerrahi tedavi daima ikinci
planda idi. Çünkü cerrahinin temel sorunları olan ağrı,
kanama ve enfeksiyon henüz çözülmemişti.
Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) dönemi bilginhekim ve şairlerinden Sururî ‘nin (1491-1561):
“Ey Sururî derd-i dendâna çü çâre bulmadın
Çaresi yok bu belâdır ki hemân çekmek gerek”
beyitinde ifadesini bulan diş ağrısında radikal bir çözüm
olan çekim tedavisi Antik Çağ Anadolusu'nda olduğu gibi
Osmanlı-Türk Tıbbı'nda yüzyıllarca uygulanmıştır. Hekim
Bereket, Hulâsa eserinde :
“Diş çıkarmak için keber kökü kabuğu, dut kökü kabuğu,
sarıca ağaç kabuğu, sarı zırnık, hanzal otu (kolokent) kökü
veya sütleğen’den herhangi birisi sirkede ıslatılır ve dişe sürülürse dişi paralar” der.
Razi (854-937) de kolokenti sirkede bırakır, dişleri önce
temizler sonra da üç-dört gün bu solüsyonla ovardı ve
dişler “paralanırdı”. Eğer güherçile kullanılırsa dişler üç
günde paralanırdı. Keskin sirke de güherçile emdirilir
ve bir saat bırakılırsa diş hemen çatlar, bu esnada komşu
dişleri korumak için mumla izole etmelidir. 67 Ayrıca Hekim Bereket bu eserinde dil altındaki kurbağayı (Ranula)
çıkarmak için cerrahi ve tıbbi tedaviyi anlatır ki buna benzer öneriler Batı Tıbbı'nda da vardır.
Hacı Paşa Müntehâb-ı -Şifâ eserinde “Kelpetensiz diş
çıkarmak” için çeşitli formüller verir:
“Akırkarha şaraptan yapılmış sirkede bir ay bırakılır sonra diş üstüne konursa diş hemen çıkar. Elmas diş üstüne
konursa dişi parçalar. Çürük dişe, incir sütü, mastika konsa
diş parçalanır” gibi. “Dişi kurbağanın sağ ayağı ağrıyan
dişe dokundurulursa diş hemen dökülür! Ancak bu esnada
kurbağanın ayağı başka dişe dokundurulmamalıdır” (68).
Bu yüzyıllarda diş çekiminde kerpeten de kullanılmakta
idi. Ancak bu işlemin çok kötü bir ünü vardı bu nedenle çağdaşları gibi Türk yazarları da çekim yerine “dişi
parçalamayı” tercih etmişlerdir.
Sabuncuoğlu, Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye eserinin ikinci kitabının
30’uncu bölümünde diş çekim tekniğini açıklar. Verdiği bilgi
genellikle ana kaynağı Ebulkasım Zehravi ile aynıdır (69).
Buna göre diş ancak tedavisi mümkün olmadığı zaman çekilmelidir. Ağrıyan diş dikkatle teşhis edilmelidir. Zira hastalar
yanılgıya düşüp bazen ağrımayan dişlerini ağrıyor diye gösterebilirler o zaman yanlış diş çekilir. Yazar bu nedenle doğru
tanı konması gerektiğini söyler ve şöyle der:
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“…zira diş bir cevher-i latifdir ki çıkacak (çekilirse) yerine
diş bitmez”.
Bilgisiz kimseler çok kere hastanın yanlış dişini ağrıyan
diş diye çekerler. Sonra yazar önce çizdiği bir aletle dişin
etinden sıyrılmasını da tavsiye ediyor. Artık diş çekime
hazırdır. Kerpeten iyi cins çelikten olmalı, ağzı kalın ve
içi eğe dişi gibi olmalı ve tutacak yeri de sağlam olmalıdır.
Önce bir rujin ile diş-diş eti bağlantısı ayrılır. Bu işlem
günümüzde yapılan “syndesmotomie” işlemine çok benzer. Sonra da diş kerpetenle çıkarılır. Kerpeten iyi cins çelikten olmalı ve ağzının iç yüzü eğe dişi gibi dişli olmalıdır.
Çekim yerinde diş kökü veya alveol parçası kalırsa
“yumuşar” bir gün sonra da bir pens veya üçgen uçlu bir
aletle çıkarılır. Ebulkasım Zehravi gibi Sabuncuoğlu da
dişi paralamanın aleyhinde idi. Dişi çatlatmak bir cerrahı
incitecek bir işlemdi. Ayrıca Razi (854-937) tarafından
tavsiye edilen ilaçlara da karşı idi:
“Dişleri kırmaktan, çatlatmaktan sakının, zira kalacak
küçük bir parça eskisinden daha çok ağrıya sebeb olur.”
diyordu.70
Sabuncuoğlu yukarıda tarif edilen kerpetenden başka
kendi deyimi ile “ucu sülün kuşu gagasına” benzeyen alt
dişlerin ve kalmış köklerin çıkarılması için kullanılan bir
kerpeten, rujin, bıçak ve diş taşı temizlemede kullanılan
bazı kazgıları da cerrahî amaçla kullanmıştır (71).
Orta Çağ’da kullanılan kerpetenler hep Ebulkasım Zehravî ve Sabuncuoğlu’nun kullandıklarına benzemektedir. Bir örnek olarak Ambroise Paré’nin (1510-1590)
kullandığı kerpetenleri verebiliriz. 72
Cerrah İbrahim’in Alâim-i Cerrahîn eserinde diş çekimi ile ilgili bir teknik açıklama yoktur. Yalnız ağrıyan
bir diş tedavi edilmezse “çekilmesi” önerilir. Kanamayı
dindirmek için çekilen dişin yerine tuz konur. Tuz folklorik tıpta da aynı amaçla kullanılmıştı (73).
14.-15. yüzyıl Türkçe tıp yazmalarında çene hastalıklarının
cerrahi tedavilerine yalnız cerrahi ile ilgili eserlerde yer
verilmiştir. Oysa diş çekimi gibi ağız cerrahisi müdahalelerine cerrahi olmayan bazı tıbbi yazmalarda da rastlamak
mümkündür.
Şerefeddin Sabuncuoğlu, Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye eserinde alt çene kemiğinin kırıklarının tedavisini şöyle açıklar:
“Eğer kırık uçları arasında ayrılma (deplasman) varsa
parmak basıncı ile uclar yerine getirilir (repoziyon). Sallanan diş düzeltilir ve altın veya ipek iplikle bağlanır sonra da mum yağı, kösele parçası ile üstüne de bez sarılır.
Kösele parçası, sarılan yerin şekline uygun olmalıdır.” 74

Hippokrates (M.Ö.460-370) de çene kırıklarını deplasman olmayan, simfiz ve büyük deplasmanlı
kırıklar olarak sınıflar ve uygun bir artikülasyon için
şu tedbirleri alır :
"Diş ligatürleri, bandaj -ki bir çeşidi de deridendir- ve
şekli kırık bölgesinin yapısına uygun olmalıdır.”
Hippokrates’ten sonra Ebulkasım Zehravî de aynı
yöntemi kullanmıştı. Çene kırıklarında deri bandaj
(veya kalıp da denilebilir) uygulaması 19. yüzyıla
kadar sürmüştür. Romalı Celsus (M.Ö. 25-M.S. 50)
da çene kırıklarını tedavi etmişti. Artiküleyi muhafaza ederek önce redüksiyon yapıyor sonra da kırığı
dişlerden destek alarak ipek ipliklerle stabilize ediyordu (75). Günümüzde çene kırıklarındaki tedavinin
esası da buna dayanmaktadır.
Kırığı tespit ettikten sonra Sabuncuoğlu hastaya özel
bakım uygulanmasını tavsiye eder. Eğer yara temizse
sargı 20 günden önce açılmaz. Eğer kırık parçalı ve
cerahatlı ise önce bu parçalar temizlenir, yara temizlenir ve sonra dikilir. Eserin Paris Bibl. Nat. Suppl. Turc
693 no’da kayıtlı nüshasında tespit işlemini belirten
bir şekil de vardır (76).
Cerrah Mesud, Hûlasa adlı eserinde çene kırıklarının
tedavisine yer verir. Çene kırığını tahta parçası ve
yakıdan yararlanarak tespit eder (77).
Cerrah İbrahim de Alâim-i Cerrahîn tercümesinde
çene kırıklarının tedavisini Sabuncuoğlu’nun
Cerrâhiyyatü’l-Hâniyye eserinden daha ayrıntılı
olarak anlatmıştır. Galenos’a atfen tespitten sonra
kırıklı hastanın fazla hareket etmemesini de tavsiye
eder (78)
Antik Çağ Tıbbı'nın ağız ve diş hastalıkları dalında en
iyi incelediği konulardan birisi de alt çene çıkığında
ye-rine koyma (redüksiyon) tekniği idi. Ebers
Papirüsü'nde (M.Ö. 3700-1700) bugünkü redüksiyon tekniğinin aynısı yer alır. 14.-15. yüzyıl Türkçe
cerrahi yazmalarda Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun
Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye, Cerrah Mesud’un Hûlasa ve
Cerrah İbrahim’in Alâim-i Cerrahin tercümesinde
bu teknik birbirine benzer şekilde açıklanır. Ancak
Sabuncuoğlu’nun eserinin Paris Bibl. Nat. Suppl. Turc.
693 no’da bulunan nüshasındaki resim ilgi çekicidir
(79). Üç cerrahi eserde redüksiyon tekniği benzer
olduğu halde küçük ayrıntılar vardır. Örneğin Cerrah
Mesud, çenenin esnemekten de çıkabileceğini söyler
(80).
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PEDODONTİ VE İLAÇLARI
Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver tarafından keşfedilen Fatih’in
halen Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde korunan
çocukluk defterindeki:
“Devi derd-i dendan, dord-u dendan,
Ki derde an neşaned dord-u dendan.”
diş ağrısının veliaht şehzadelere bile ıstırap çektirdiğini
düşündürmektedir (81). Bunun yanında Türk hekimyazarlarının ise yazdıkları eserlerde 15. yüzyıldan itibaren
çocuk diş hekimliği konularına yer verdiklerini görmekteyiz. Mesela Hekim Bereket’in Hulâsa, Cerrah Mesud’un
Hulâsa ve Cerrah İbrahim’in Alâim-i Cerrahîn eserlerinde
yer alan ve çocuklarda muhtemelen barsak parazitlerine
bağlı olan hipersalivasyon ağız ve diş eti hastalığı olarak
düşünülmüştür (82)
Diğer bilgilere gelince:
Hekim Bereket, çocuklarda diş sürme güçlüğüne (Dentitio
difficilis) karşı arpa tanesi ile “dişyeri” adını verdiği alveol
kretini masaj önerir (83)
Hacı Paşa’nın Teshilü’ş-Şifa ve Müntehâb-ı Şifâ eserlerinin
ağız ve diş hastalıklarına ayrılan bölümlerinde Pedodonti
ile ilgili olarak yalnız sığır dili bitkisi (verbascum) infüzyonu ile usfur (carthamus tinctorus) karışımının çocuklarda stomatit’e karşı kullanılması tavsiye edilir (84).
İbn Şerif, Yadigâr eserinde çocukların dili üstünde görülen tehlikeli, zar gibi yapışık ağrılı şişlik (glossitis?) için
kullandığı toz biber, çivit ve şeker ağız yaralarında Eşref
bin Muhammed tarafından Hazâ inü’s-Saâdat’ta da tavsiye
edilmişti. Bu formül Mısır Çarşısı drogları arasında yer
alırdı (85).
Ayrıca dil üstündeki bu yaraya karşı bir önlem de çocuğun
annesinin saçını kendi işaret parmağına dolayıp dilini
“kazır gibi” yapmasıdır. Bu telkin tedavisi İç Anadolu
yöresinde de pamukçuğa (pemphigus) karşı bugün de nesilden nesile öğütlenmektedir (86).
İncelediğimiz yazmalar arasında pedodonti konularına
en çok yer veren eserin Eşref bin Muhammed’in Hazâ
inü’s-Saâdat olduğunu gördük. Burada çocukta güç diş
sürmesine karşı parmak masajı, ağrıya karşı formüller ve
tatlı meyan kabuğunun çocuğa verilmesi ile bunu çocuğun
istediği gibi çiğnemesi tavsiyeleri yer alır. Bu drog, eski
tıpta öksürük kesici olarak da kullanılırdı (87). Burada tatlı
lezzetinden yararlanılmış olması ihtimali fazladır.

İmparatorluk döneminden kalma çocuk mumyalarının
karın boşluğunda fare kalıntılarına rastlanılmıştır. Bu tedaviyi Dioscorides (M.S. 1. yüzyıl) daha sonra Araplar onlar
aracılığı ile de Avrupalılar uygulamışlardı. Bizde ise fare
yağı başka hastalıklar için kullanılmıştır (88).
Eşref bin Muhammed diş sürmesi sırasındaki kaşıntı için
(pruri dentaire) mum yağı veya kokmuş etle masaj tavsiye
ediyordu. Onun tavsiye ettiği meyan kabuğu günümüzde
yerini aynı amaçla kullanılan “dentisyon halkaları”na
bırakmıştır (89).
Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye eserinde çocuklarda dudak yarığının dağlanması açıklanmış,
bu işlem eserin Paris Bibl.Nat.Suppl.Turc 693 no’lu yazmada resimlenmiştir (90).
ORTODONTİ VE PROSTODONTİ
Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye eserinde ön dişler bölgesindeki artı dişin törpülenmesi veya
çekilmesi tavsiyesi ilginçtir. Zehravî’de aynı bilgilere et-Tasrif eserinde yer vermişti. Estetik amaçla yapılan bu işlem
artı (surnumeraire) diş için veya ön dişlerdeki çapraşıklık
için yapılmış olabilir. Bu bölgede artı diş iki orta kesici diş
arasında yer alır. Estetik bozulma dil tarafında yer alan kesici dişlerden de olabilir. Burada her iki yazar da yan kesicinin dil tarafında yer almasını kastetmiş olabilirler. İşlem
ortodontik amaçla yapılan bir mölleme veya çekim olarak
kabul edilebilir.
Sabuncuoğlu, Cerrâhiyyetu’l-Hâniyye eserinde sığır
kemiğinden yapılmış diş protezinden bahseder. Zehravî
de benzeri tavsiyeyi yapmıştı. Bu uygulamanın bir “heterotransplantasyon” ya da bir protez mi olduğu bilhassa Batılı
yazarlarca tartışılmıştır. Sabuncuoğlu, bu uygulamayı kendisinin yapmadığını “Endülüs hekimlerinden aktardığını”
yazmakta ve açıkça bir protezi tarif etmektedir. Ancak 19.
yüzyıl öncesine ait Osmanlı-Türk dünyasında yapılmış bir
diş protezi henüz ele geçmemiştir.

Çocuklarda diş çıkarma güçlükleri ile Eski Mısırlılar
da ilgilenmişlerdi. Bunun için çocuklar pişmiş ve derisi
yüzülmüş fare yutturularak tedavi ettiriliyordu ki Eski
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TÜRKÇE TIP LİTERATÜRÜNDEKİ DİŞ HEKİMLİĞİ DROGLARI
Drogun Adı
Aftimon
Afyon
Akakya

Diğer Adları
Eftimon, küçük kuşuta
Aynı
Habb-ı kakya, Mısır sent ağacı meyvesinin özsuyu

Latince Adı
Cuscuta campestris
Papaver somniferum
Succus acacia

Akdarı
Akgünlük
Akik
Aksandal
Akırkarha
Anason
Ansel
Ardıç yemişi
Arkutab
Asfur
Asel
At sütü
Ayva
Babunec
Badem
Balmumu
Banotu
Banc el-ebyaz
Ban
Basal
Bayam
Bellut
Benefse
Besbase
Bezr-i katuna
Boy tohumu
Burçak
Cevz buva
Cevz serv
Circir
Circir ül-berri
Circir ül-berri
Cülnar
Çengar
Çetlemik
Çivit
Çugan
Çörekotu tohumu
Çükündür
Darçini
Dar fulful
Defne ağacı
Dem el-ahveyn
Demir diken
Deniz köpüğü
Ebe gümeci
Ebucehil karpuzu
Emlec
Eşek südü
Ferfiyun
Galanga
Gülab
Halile-i zerd
Hamama
Hatmi çiçeği
Hatmi kökü
Hatun tuzluğu
Helilec kabuli
Hıyarsenher
Horasani
Hurfah
Idhir
Ilgun ağacı
Itırcık biberi
Itrifil-i sagir
Iklül ül-melik
İneb üs-saleb
İsfidaç
İt burnu
Kabikac

Zurah, karaca darı,cavers
Günlük
Aynı
Cinden ağacı, beyaz sandal
Nezle otu, udülkahir, tarhun-ı rumi
Aynı
Iskil, ada soğanı
Aynı
Sabr-ı arkutab
Esfur, usfur, kartam, kuş yemi
Bal
Aynı
Aynı
Papatya
Aynı
Aynı
Banc, siyah banotu
Beyaz banotu
Ban ağacı, sorgun ağacı
Soğan
Buyan, meyan kökü
Palamut, pelit, meşe
Menekşe
Macis
Bağa otu tohumu
Çemen, hulbe
Aynı
Küçk hindistan cevizi
Servi kozalağı
Cercer, kekeş
Yabani roka salatası
Chamoelina
Yaban nar çiçeği
Bakır çalığı, çengar
Menegiç
Lahur çivit, yenecek çivit
Çöğen otu, voynik otu
Aynı
Pancar
Kunfa ağacı, Seylan tarçını
Uzun biber
Habb ül-gar, tefne ağacı
İki kardeş kanı
Demir dikeni, çoban çökerten
Mürekkep balığı kabuğu
Aynı
Aynı
Amlac
Aynı
Ferfelek
Havlican
Gülsuyu
Sarı helile
Kakukle, hamame
Aynı
Aynı
Zırışk
Kabuli helile
Hıyarsenbe
Aynı
Semizotu
Mekke ayrığı
Tarfaya ağacı, Ilgın
Aynı
Itrıfil, idrifil
Koç boynuzu
İt üzümü, tilki üzümü
Üstübeç
Aynı
Kurbaga otu, mastaba çiçeği,düğün otu, kebikec
Kafuru
Mavi peygamber çiçeği
Aynı
Kara çöpleme
Aynı
Yabani karaviya, yabani kimyon
Hindiba, güneyik
Yaban marulu
Hint biberi, kuyruklu biber kebabiye
Gebre otu
Küçük pırasa, kurat

Sorgum bicolor
Gummi Boswellia olibanum
Agathe
Santalum album
Anacylus pyrethum
Anisi vulgaris
Urgenia maritima
Fructus juniperi
Centaurea centaurium
Carthamus tinctorius
Mel

Kafur
Kantaryon
Kara halile
Kara harbak
Karanfil
Kardamana
Kasni
Katran
Kebabe
Keber
Kendene
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Fructus cydonia
Flores camomillae
Prunus dulcis
Cera flava apidea
Hyoscyamus niger
Hyoscyamus albus
Moringa aperta
Allium cepa
Glycirhiza glabra
Quercus
Viola odorata
Myristica
Plantago
Semen Foenicum
Vicia ervilia
Myristica fragrans
Cupresus
Eruca sativa
Diplotaxis tenuifola
Chamoelin silvestris
Punica granatum
Carbonas cupricus
Pistacia terebinthus
Isatis tinctoria
Gypsophila strutium
Semen Nigella
Beta vulgaris
Cynamomum ceylanicum
Piper longum
Laurus nobilis
Sanguis draconis
Tribulus terrestris
Ossa sepia
Malva sylvestris
Citrullum colocynthus
Phylanthus emblica
Ass milk
Semen aracae
Alpinia officanarum
Terminalia citrina
Eletteria cardomum
Flos Althaea
Radix Althaea
Berberis vulgaris
Terminalia chebula
Cassia fistula
Artemisia cina
Portulacca oleracaa
Andropogon schoenanthis
Tamarix smyrnensis
?
Aframomum melegueta
Ceratonia siliqua
Solanum nigrum
Rosa canina
Ranunculus asiaticus
Centaurea cyanus
Hypericum perfoliatum
Termalia chebula
Helleborus niger
Dianthus caryophillus
Lagoecia cuminodes
Cichorium intibus
Piper cubeba
Allium roseum
Semen Cannabis
Semen Apium
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HİTİT METİNLERİNDE BİTKİSEL DROGLAR
Drogun Adı
Kendir tohumu
Kereviz tohumu
Keten tohumu
Kına
Kesira
Kıssa el-Hımar
Kızıl gül
Kildaru
Kil hiya
Kimyon
Kişnic
Lisan el- hamal
Marul
Mastika
Mazı
Mencu
Mersin yemişi
Merzenguş
Mevzec
Mia
Milh-i enderani
Milh-i hindi
Misk
Misvak
Mukl
Mumrugan
Mürrisafi
Nana
Nanavah
Nar kabı
Nardenk
Nardenk marulu
Nişadır
Panbuk
Ravend
Rişte müzevveresi
Sabar
Sabır
Sadec hindi
Sadec hindi
Sarıca ağaç
Sater
Sebestan
Sekencebin
Sey
Sezab
Sezab ül-berri
Sığır dili
Sinameki
Sinirli yaprak otu
Sirke
Sumpara
Suruncan
Süci
Sünbül
Sünbül
Süsen
Sütleğen

Diğer Adları
Kenevir tohumu
Kerfes tohumu
Zeyrek
Hinna
Kitre zamkı
Esel-i hoşbu, eşek hıyarı, karga düleği
Kırmızı firenk gülü
Erkek eğrelti otu, serhas, kızıl ot
Sakız toprağı, tin el mastika
Aynı
Kişniş
Büyük sinirli otu
Marul
Sakız,damla sakızı
Aynı
Mercimek
Habb el-as
Bit otu, dağ üzümü
Bit otu, dağ üzümü
Abhar, sığala yağı
Hacı Bektaş tuzu
Hint küherçilesi
Aynı
Erak
Mürdasenk, kurşun-2-oksit
Mumyağı
?
Adi nane
Emmus, Mısır anasonu
Enar kabı, nar kabuğu
Nar pekmezi
Deniz marulu
Aynı
Pamuk, penbe, pembe, penbak
Ravend
Tel şehriye
Kaynana dili, hint inciri
Sokutrı ödud, sarı sabır
?
?
Saruca ağaç, duman ağacı
Yabani kekik otu, zahter
Mısır nabkı, sebestan ağacı
Sekbeni, sakbinec
Şap, şabb-ı yemani
Sazab, sedef otu
Yabani sedef otu
Kauzban, lisan-ı sevr
Aynı
Sinirli ot
Aynı
Zımpara
Mahmut, surincan, çiğdem
Şarap
Sümbül, zünbül
Lale çiçeği
Süsen
Aynı

Latince Adı
Semen Apium
Lawsonia inermis
Astragalus gummifer
Ecballium elaterium
Rosa gallica
Dryopteris filixmas
Coriandrum sativum
Fructus Cuminum
Coriandrum sativum
Cuminum cyminum
Coriandrum sativum
Plantago major
Lactuca sativa
Resina lentisci
Gallae Quercus
Lens esculenta
Myrthus communis
Delphinium staphisagria
Delphinium staphisagria
Luquidamber orientalis
Natrium chloridum
Potasyum nitrat
Moscus
Salvadora persica
Plombi dioxidum
Balsomendron Cummiphora myyrha
Mentha sativa
Ammi visnega
Cortex Punica granatum
?
Ulva lactuca
Amonii chloridum
Gossypium
Rheum ribes
?
Opunthia ficus indica
Aloe vera
Malastoma burm
Cinnaamomum nitidum
Cotinus coggyria
Thymus serpyllum
Cordia myxa
Oxymel scillae
Alun
Ruta graveolens
Ruta montana
Anchusa officinale
Cassia acutifolia
Herba Plantago
Colchicum automnale
Hyacinthus
Tulipa
Iris
Euphorbia resinifera

SONUÇ

Kaynaklar ve Notlar

Görüldüğü gibi Fatih devri sonuna kadar yazılan eserlerin hepsinde birçok ağız diş hastalıkları ve tedavisine
ve ilaçlarına yer verilmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla 1316. yüzyıllar arasında Osmanlı dünyasında Batıdan üst
düzeyde bir diş hekimliği uygulamış, bunlar literatüre
geçmiştir. Ancak 16.yüzyıldan sonra duraklama dönemi
başlamış ve bu bir süre sonra gerilemeye dönüşmüş bu
durum kuşkusuz tıp ve diş hekimliğine de yansımıştır.
Çağdaşlaşma için 19. yüzyıl sonunu beklemek gerekecektir.
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Özet

Abstract

Fiziksel inaktivite, dünya çapında önemli bir sağlık problemi
haline gelmiştir. Tüm ölümlerde, nedenlerden bağımsız olarak,
ölüm riskini en çok arttıran faktörün ‘düşük kondüsyon’ olduğu
tespit edilmiştir. Bu makalenin amacı Covid-19 nedeniyle evde
daha çok zaman geçirmek zorunda kaldığımız şu günlerde, fiziksel inaktivite nedeniyle vücudumuzun karşı karşıya kalacağı
problemelere dikkat çekmek ve okuyucularda egzersizin önemi
hakkında farkındalık yaratmaktır. Hatta bir basamak daha ileri
giderek makalede ayrıntıları ve örnekleri verilmiş olan dayanıklılık, kuvvet, esneklik ve denge ile ilgili egzersizleri yapmalarına
vesile olmaktır.

Physical inactivity has become a major health problem
worldwide. It was determined that the factor that increases the
risk of death between all causes is "low condition". The purpose
of this article is to draw attention to the problems that our body
will face due to physical inactivity and to raise awareness about
the importance of exercise in our readers when we have to spend
more time at home due to Covid-19 nowadays. Going even a
step further, the purpose of this article is to help them do the
exercises related to endurance, strength, flexibility and balance,
the details and examples of which are given in the article.

Fiziksel aktiviteleri yaparken, yapılan aktivitenin nereye kadar
yararlı olduğunu, hangi tür sportif aktivitelerin, hangi yaşlardan
itibaren yapılması gerektiğini, fiziksel aktiviteyi yapma esnasında ne tür koruyucu malzeme kullanılması gerektiğini iyi bilmemiz gerekmektedir. Ne tür fiziksel aktiviteyi, ne kadar sürede,
hangi sıklıkta ve ne şiddette yapmamız gerektiğini bildiğimiz zaman fiziksel aktivitelerin sayısız faydalarından yararlanabiliriz.
Unutmayalım, her yaşta ve her türlü sağlık problemimizde bile
bizim sağlığımızın daha iyiye gitmesine vesile olacak, dolayısıyla
yaşam kalitemizin artmasına katkı sağlayacak egzersiz modaliteleri vardır.
Anahtar sözcükler: egzersiz, fiziksel inaktivite,
COVID-19, SARS-CoV-2.

When doing physical activities, we need to know well how useful
the activity is, what kind of sports activities and from which ages
on should be done, and what kind of protective materials should
be used during physical activity. When we know what kind of
physical activity, how long, how often and how much we should
do, we can benefit from the numerous advantages of physical
activities.
Let's not forget that even at all ages and all kinds of health
problems, there are exercise modalities that will help us improve
our health, thus contributing to our quality of life.
Key words: exercise, physical inactivity, COVID-19,
SARS-CoV-2.

GİRİŞ
Spor tüm toplumlarda oldukça ilgi gören, daha küçük yaşlardan itibaren kitleleri peşinden sürükleyen ve oldukça sevilen bir aktivitedir. Düzenli yapılan fiziksel aktiviteler vücuSorumlu Yazar / Corresponding Author: Mehmet Ünal Volume 1 Issue 3
E-posta: mehmet.unal@yeniyuzyil.edu.tr

dumuzda bütün sistemler üzerinde etkilidir (Şekil 1) ve
fiziksel aktivitelerin sağlık açısından yararları saymakla
belirtirilemeyecek kadar çoktur. Düzenli yapılan fiziksel
aktivitelerin, kardiyovasküler sistemimize, solunum site-
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mimize, kas iskelet sistemimize, endokrin
sistemimize, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine, büyüme ve gelişmemize kadar vücudumuzdaki bütün sistemlerimiz
üzerinde geliştirici ve koruyucu etkileri
bulunmaktadır (Şekil 2) (1). Fiziksel inaktivite, egzersizin sağlamış olduğu bütün
bu olumlu etkilerden yoksun kalmamıza
neden olmasının yanı sıra birçok hastalık
için de davetiye çıkarmaktadır. Fiziksel
inaktivite dünya çapında önemli bir sağlık
problemi haline gelmiştir. Tüm nedenlere
bağlı ölüm riskini en çok arttıran faktörün
‘düşük kondüsyon’ olduğu tespit edilmiştir (2). Egzersizin sağlığımız için ne kadar
önemli olduğunu daha MS 460’larda Hipokrat, MS 980’lerde İbn-i Sina dile getirmişlerdir. Hipokrat “Eğer biz her ferde,
ne çok az, ne de çok fazla, doğru miktarda Şekil 2: Egzersizin Kronik Hastalıklar Üzerindeki Koruyucu Etkileri
gıda ve hareket (spor) verebilseydik sağlık
için en güvenli yolu bulurduk” demiştir. İbn-i Sina “Sağlığı
hangi tür sportif aktivitelerin, hangi yaşlardan itibaren
korumanın üç temel prensibi vardır; hareket (spor), gıda
yapılması gerektiği, fiziksel aktiviteyi yapma esnasınve uykudur” şeklinde ifade etmiş ve fiziksel aktivitenin
da ne tür koruyucu malzeme kullanılması gerektiği de
sağlığımız için önemini vurgulamıştır (3).
önemlidir. Bu tür ayrıntılar göz ardı edildiğinde maalesef çok sevdiğimiz bir aktiviteyi yaparken,
geri dönüşü olmayan problemlerin de oluşmasına neden olabiliriz.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlığı “sadece
hastalığın bulunmayışı değil, fiziksel, ruhsal
ve sosyal tam bir iyilik hali” olarak tanımlar.
Covid-19 hastalığının toplumda yayılmasını önleme tedbirleri arasında sosyal izalasyon ve zorunlu olmadıkça evden çıkmama
istenmiştir. Hatta ülkemizde 65 yaş üstü ve
20 yaş altı bireylerin evden çıkmaları yasaklanmış, 20-65 yaş arası bireylerin de hafta
sonu evden çıkmalarına yasak getirilmiştir.
Durum böyle olunca zaten egzersiz alışkanlığı olmayan toplumumuzda fiziksel inaktivite üst seviyeye çıkmıştır. Şu anda fiziksel
inaktivitenin vücudumuza verdiği zararlı
etkilerin henüz farkında değiliz, fakat bu
sokağa çıkma yasakları sonlandırılıp tekrar
Şekil 1: Egzersizin Vücuttaki Sistemlere ve Hastalıklara Etkileri
rutinimize döndüğümüzde, özellikle 65 yaş
ve üstü bireylerin, sokağa çıkma yasağı uygulanmadan
önce yapabildikleri bir çok aktiviteyi yapamadıklarını,
Fakat fiziksel aktiviteleri yaparken, yapılan aktivitenin
var olan kronik hastalıklarının çok daha ileri fazlara
nereye kadar yararlı, hangi noktadan sonra kişiye zarar
geldiğini göreceğiz.
vermeye başladığını iyi bilmemiz gerekmektedir. Ayrıca
26 Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.tr
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Covid-19
Coronaviruslar (CoV), soğuk algınlığından SARSCoV ve MERS-CoV gibi daha ciddi klinik tablolara
kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir gruptur. Tek zincirli, zarflı RNA virüsleridir (4). 31 Aralık
2019'da Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen ateş, kuru öksürükle başlayan, dispne
ve pnömoni sonucu vakaların kaybedildiği yeni bir
durum bildirilmiştir. Bilateral interstisyel pnömoniye
neden olan bu patojen, DSÖ tarafından Ocak 2020'de
Şiddetli Akut Solunum Sendromu Coronavirus 2
(SARS-CoV-2) olarak, bu virüs ile ilişkili ortaya çıkan
hastalık da COVID-19 olarak tanımlanmıştır. Yüksek
bulaşma oranı nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir (5). SARS-CoV-2'nin hedef hücrelerine erişim sağlamak için membrana bağlı
ACE2 reseptörlerinden yararlandığı bildirilmiştir (6).
Salgın Çin'de başlamış olmasına rağmen Avrupa'da ve
Amerika'da da oldukça yaygın bir şekilde görülmektedir. 6 Nisan 2020 tarihi itibariyle 208 ülkeden vaka
bildirimi yapılmıştır (7).
Virüsün yarasalardan insana bulaştığı (8), insandan
insana da damlacık yoluyla veya hasta kişinin solunum sekresyon materyallerinin sağlıklı kişilerin ağız,
burun ve göz mukoza zarlarına temas etmesi yoluyla
bulaştığı bildirilmiştir (9). En sık klinik bulguları ateş
(%87.9), öksürük (%67.7) ve halsizliktir (%38.1) (10).
Covid-19’un kesin tanısı, virüs izolasyonuna veya RTPCR pozitifliğine dayanır 11). Toraks BT’nin Covid-19
tanısındaki duyarlılığı %97’dir (12).
Uygulanan tedavilerin çoğu semptomatiktir. Remdesivir, Chloroquine, Arbidol, Kaletra ve lopinavir/ritonavir Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek antiviral
ajanlar olarak ileri sürülmüştür (13, 14, 15).
SARS-CoV-2 Yayılımını Engellemek İçin
Önerilen Önlemler
Korunmak için sosyal mesafeye, kişisel hijyene, sağlıklı bir hayat tarzına, iyi bir uyku düzenine, düzenli
egzersiz yapmaya, yeterli ve dengeli beslenmeye özen
gösterilmelidir [16].

•

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

•

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız
tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmelidir.

•

Evden çıkılacaksa maske takılmalıdır.

•

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır.

•

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en
yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır (7).

Son 14 gün içerisinde SARS-CoV-2 olan bir ülkeden
gelinmesi ya da Covid-19 geçiren bir hasta ile temas
edilmesi halinde alınması gereken önlemlerle ilgili
öneriler [7, 17];
•

Ateş ve öksürük yoksa bile 14 gün evden çıkılmamalı,

•

Evden çıkılacaksa maske takılmalı,

•

Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılmamalıdır.

•

Ziyaretçi kabul etmeyin,

•

Ayrı bir odada kalın,

•

Odanızı sık sık havalandırın,

•

Mümkünse ayrı tuvalet kullanın.

•

Ayrı tabak ve bardak kullanılmalı,

•

Evde de tıbbi maske takılmalıdır.

İnaktivasyon ve Egzersiz
Hastalığın yayılmasındaki en önemli faktör temas olduğundan DSÖ tarafından hastalığın en önemli önleyici faktörlerinin sosyal izolasyon ve karantina olduğu belirtilmiştir (18). COVİD-19 nedeniyle alınan
önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Bunun neticesinde zaten egzersiz yapma alışkanlığı bulunmayan halkımız günlük rutinlerindeki
fiziksel aktivitelerini de kaybetmiş, oldukça inaktif bir
duruma gelmişlerdir. Maalesef inaktivasyon yaşamı
tehdit eden bir durumdur. Bu nedenle evlerimizde
kendimize uygun bir egzersiz programı düzenleyip
bunu her gün yapmamız ayrı bir önem kazanmıştır.

Korunmada genel önlemler:
•

El temizliğine dikkat edilmelidir.

•

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas
edilmemelidir.
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Fiziksel inaktivasyon sonucu görülebilecek bir kaç
potansiyel rahatsızlık aşağıda verilmiştir.
•

Obezite

•

Ateroskleroz,

•

Hipertansiyon,

•

Tip II Diyabet,

•

Osteoporoz,

•

Kalp Yetmezliği,

•

İskelet Kası Atrofisi,

•

Sarkopeni,

•

Bağışıklık Sistemi aktivasyonunda azalma,

•

Kanser görülme riskinde artış,

•

Solunum Sistemi hastalıklarında artış,

•

Gastrointestinal Sistem hareketlerinde azalma.

Egzersizin Kronik Hastalıklar Üzerine Etkisi

Düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve rutinlerin korunması,
temizlik, günlük işler, şarkı söyleme, resim yapma gibi fiziksel aktivitelerin yanında hareketliliğin korunabilmesi,
sıkıntı ve stresin azaltılabilmesi için evde ya da karantinada kalınan yerde basit fiziksel egzersizlerin yapılması DSÖ
tarafından tavsiye edilmiştir (19).
Fiziksel aktivite, günlük yaşam içerisinde iskelet kaslarının kasılması sonucunda enerji üretilmesi, bazal düzeyin
üzerinde enerji harcamayı gerektiren bedensel hareketlerdir (ev işleri, banyo yapmak, oyun oynamak, alışveriş
gibi günlük rutin aktiviteler) (20) Tüm bunların yanında
egzersiz ve spor da fiziksel aktivitedir. Kavram kargaşası
olmaması adına bu terimleri kısaca tanımlayalım. Hareket; bir organizmanın ya da bir parçasının sürekli ya da
geçici olarak bulunduğu ortamda yer değiştirmesi olarak
tanımlanır. Egzersiz; fiziksel aktivitelerin planlı yapılandırılmış şeklidir. Kişinin, mevcut olan fiziksel kapasitesini
artırmak amacıyla yaptığı, planlı, düzenli, tekrarlı vücut
hareketleridir. Spor; önceden belirlenmiş kurallara göre,
kişisel veya takım halinde yapılan yarışma ve rekabet
amaçlı, kişisel eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için
yapılan fiziksel aktivitelerdir (20).
Fiziksel zindelik ise dayanıklılık, hareketlilik, esneklik ve
güç gibi fiziksel aktivite kapasitesinin sürekli belirli bir üst
seviyede olması halidir (21).
Fiziksel zindelik hali, kronik hastalıklardan korunmanın
ya da kronik hastalıklarda ilaca olan bağımlılığın azaltılmasındaki en önemli faktördür. SARS-CoV-2 ile enfekte
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olmuş hastalarda ileri yaşlarda olmak ya da her hangi bir
kronik hastalığa sahip olmak yüksek ölüm riski oluşturmaktadır (22).

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2004 yılı raporuna göre;
hareketsiz yaşam, tüm dünyada meydana gelen
ölümlerin temel risk faktörleri arasında yer almakta ve
yılda yaklaşık 3.2 milyon birey inaktivasyon nedeniyle
yaşamını kaybetmektedir. Yapılan araştırmalarla; yeterli
düzeyde fiziksel aktivite yapmayan bireylerde haftada 4-5
gün ve günde 30 dakika hafif veya orta şiddette fiziksel
aktivite yapan bireylere göre ölüm riskinin %20-30
arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmalar yetişkinlerde
haftada 150 dakikalık fiziksel aktivitenin; iskemik kalp
hastalığı riskini %30, Tip II diyabet riskini %27, meme
ve kolon kanseri riskini de %20-25 civarında azalttığını
ortaya koymaktadır (23).
Gün içinde kan basıncının belirli bir süre 145/90 mm
Hg’in üzerinde olması, hipertansiyon olarak tanımlanır.
Ülkemizde hipertansiyon oldukça yaygın bir problemdir. Erişkin her 3 kişiden 1’inde hipertansiyon vardır. Ülkemizde nüfus yapısının daha çok genç olduğu dikkate
alındığında, 30 yaş altında görülen hipertansiyon sıklığı
(%12) ihmal edilemeyecek düzeydedir. Altmış yaşın üzerinde hipertansiyon görülme sıklığı %60-80’lere kadar
yükselmektedir. Ülkemizde, hipertansiyon görülme sıklığı
yüksek olmasına rağmen, hastaların sadece %40’ı bunun
farkındadır (24). Düzenli yapılan aerobik egzersizler kan
basıncını azaltır. Araştırmalar düzenli egzersizin hafif ve
orta derecede hipertansiyonda kan basıncını düşürdüğünü göstermektedir. Bu miktar hipertansiyon ilaçları ile
elde edilen etki ile benzerdir. Orta yoğunluktaki egzersizin
yüksek yoğunluktaki egzersize göre kan basıncını daha etkin düzeyde düşürebildiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır (24).
Egzersizin Bağışıklık Sistemi ve Stres Üzerine Etkileri
Egzersizin bağışıklık sistemi üzerinde de önemli etkileri
bulunmaktadır. Hafif ve orta şiddette egzersiz ile bağışıklık sistemi fonksiyonları artarken; yoğun uzamış egzersizi
takiben bağışıklık sistemi baskılanır.
Egzersizin ne kadarının vücuda yararlı olduğu, hangi
aşamadan sonra vücuda zarar vermeye başladığının iyi
bilinmesi gerekir. Egzersiz istemli olarak yapılsa bile stres
haline getirilmemelidir (25). Tüketici egzersizler Hipota-
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lamo-Hipofizer-Adrenokortikal eksenden kortizol salgısını artıracağından bağışıklık sistemi üzerinde baskılayıcı bir etki göstererek bireyi geçici olarak infeksiyonlara
açık hale getirebilir. Yüksek yoğunluklu egzersiz sonrasında bağışıklığın zayıfladığı, “açık pencere” dönemi
olarak adlandırılan 3-72 saatlik sürede; mikroorganizmalar, özellikle de virüsler vücuda girebilir ve enfeksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle, özellikle bu dönemde
hafif ve orta yoğunluklu egzersiz seçilmelidir. Ayrıca
düzenli orta şiddette yapılan egzersiz üst solunum yolu
enfeksiyonlarına karşı direnci arttırmaktadır. Aerobik
egzersizler esnasında vücudumuzda NK hücre sayısında ve fonksiyonlarında artışlar olmaktadır. NK hücrelerinin primer görevlerinden birinin vücuda giren
mikroorganizmaları (bakteri ve virüsleri) yok etmek
olduğu göz önüne alınırsa aerobik egzersizlerin SARSCoV-2’ye karşıda koruyuculuğu olacağı aşikardır. Ayrıca aerobik egzersizler esnasında ve sonrasında salgılanan hormonlar sayesinde egzersizin stresi azaltıcı
etkisi bulunmaktadır (26).
Özetlenecek olursa; düzenli egzersiz kronik hastalıklarda kullanılan ilacın dozunu azaltabilir veya ilaca gereksinimi ortadan kaldırabilir. Kalp hastalığı ve diğer kronik
hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Stresi azaltır. Kilo vermeye yardımcı olur.
Kas ve kemik yapısını güçlendirir. Kişinin kendine güvenini artırır. Tüm bunların sonucunda bireyin yaşam
süresini ve yaşam kalitesini arttır.
Ev Egzersiz Programı Uygulanırken Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar:
•

Egzersiz yapmaya başlamadan uygun, rahat bir kıyafet giyelim.

•

Aç karına ya da yemek yedikten hemen sonra egzersiz yapmayalım.

•

Egzersiz öncesinde, egzersiz esnasında ve egzersiz
sonrasında su içmeye özen gösterelim. Egzersiz
esnasında aldığımız su miktarı şişkinlik yaratacak
düzeylere gelmemelidir.

•

Egzersize ısınma egzersizleri (5-10 dakika) ile başlanmalıdır.

•

Isınmayı takiben esneme egzersizleri yapılmalıdır.

•

Egzersiz yapılırken kalp atım hızı takip edilmelidir.

•

Egzersiz esnasında göğüs ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, göz kararması gibi durumlar yaşanırsa egzersiz hemen sonlandırılmalıdır.

•

Uygun bir ev içinde yapılabilecek egzersiz progra-

mı dizayn edilmelidir (Metnin sonunda yapabileceğiniz egzersiz örnekleri verilmiştir)
•

Egzersizler yavaş yavaş artırılmalı, egzersiz bitiminde hafif soğuma egzersizleri ve esneme egzersizleri yapılmalıdır.

•

Dayanıklılık, kuvvet, esneklik, denge hareketleri
tercih edilmelidir.

•

Egzersiz esnasında nefes tutulmamalıdır (27).

Ev egzersiz programı birbirini izleyen 3 bölümden
oluşmalıdır (20):
I. Isınma (5-10dk) ve germe
II. Ana egzersiz programı (Kondisyon) (20-60dk)
A. Aerobik egzersizler (Dayanıklılık egzersizleri),
B. Kas güçlendirme egzersizleri
(Kuvvet egzersizleri),
C. Esneme egzersizleri,
D. Denge egzersizleri,
III. Soğuma (5-10dk) ve germe
I-Isınma fazı: Düşük-orta şiddette kardiyovasküler
dayanıklılık aktivitelerini içerir. Vücut ısısını arttırmayı, kas gerginliğini azaltmayı ve egzersiz sonrası kas
yorgunluğunu önlemeyi amaçlayan geçiş fazıdır. Yaralanmadan ve kardiyovasküler komplikasyonlardan korunmak için ısınma egzersizleri gereklidir. Genellikle
düşük hızda yürüme veya dirençsiz bisiklet kullanma
yeterlidir. Isınma programına ev içerisinde sırt üstü
yatarak bisiklet pedalı çevirme, germe egzersizleri de
dahil edilebilir.
II- Ana egzersiz programı (Kondisyon) (20-60dk)
A- Aerobik egzersizler: Büyük kas gruplarının katıldığı sürekli, ritmik ve dinamik egzersizlerdir. Endurans
(dayanıklılık) uzun süre iş yapabilme ve devam ettirebilme yeteneğidir. Aerobik egzersiz programı haftada
3-5 kez, günde 20-60 dakika, devamlı aerobik aktivite
(tek seans ya da ≥10 dakikaya bölünerek) şeklinde önerilmektedir. Orta şiddette 30 dakika 5 gün/hafta veya
yüksek şiddette 20 dakika 3 gün/hafta ya da her ikisinin
bileşimi olarak uygulanır (28-29)
Aerobik egzersizler düşük ve orta yoğunlukta yapılmalıdır. Aerobik egzersiz şiddetini evde kendi başımıza
belirleyebileceğimiz yöntem ise konuşma testidir. Konuşma testi: Kişinin egzersiz sırasında (örn; tempolu

Volume 1 Issue 3

http://jms.yeniyuzyil.edu.tr

Journal of Medical Sciences 29

Derleme / Review

Journal of Medical Sciences
yürüyüş) konuşabildiği, ancak şarkı söyleyemediği yoğunluk orta şiddette kabul edilir. Yüksek şiddette, kişi nefesi
kesilmeden birkaç kelimeden fazlasını konuşamaz (30).
B- Kuvvetlendirme egzersizleri
(Güçlendirme egzersizleri, dirençli egzersizler)
Kuvvetlendirme egzersizleri, direnç uygulayarak kas kuvvetini ve dayanıklılığını arttırmak amacıyla yapılan egzersizlerdir. Haftada en az 2 kez uygulanmalıdır. Böylece
her sette 8-12 tekrar yapabilecek uygun direnç (1 MT’nin
%60-80’i) ile ana kas gruplarını hedefleyen 8-10 egzersiz,
her bir egzersiz için 8-12 tekrar 2-4 set şeklinde yapılır.
Setler arasında 20-40 sn dinlenilir. Egzersiz sırasında doğru nefes alıp verme tekniği önemlidir. Konsantrik kasılma boyunca (kaldırma-yükseltme fazı) nefes verilmeli,
eksantrik kasılma boyunca (indirme-düşürme fazı) nefes
alınmalıdır. Nefes tutulmamalı, efor sırasında nefes verilmelidir. Tüm egzersizler yavaş ve kontrollü olarak sabit
bir hızda yapılmalıdır. Tam eklem hareket açıklığı (EHA):
Egzersiz, düzgün postürde ve tam EHA boyunca yapılmalıdır. Setler arası dinlenme süresi verilmelidir. Kuvvetlendirme egzersizlerinde gittikçe artan yüklenme prensibi

geçerlidir. Yani kas kuvveti arttıkça tekrar sayısı, set sayısı
veya direnç arttırılmalıdır. Kuvvetlendirme egzersizleri
vücut ağırlığı, serbest ağırlıklar, elastik bantlar gibi araçlarla yapılır (20).
Özetle; haftada en az 2 gün, bacak, kol ve gövde olmak
üzere tüm büyük kas gruplarını içeren en az 8-10 egzersiz,
günde 2-4 set ve set başına 8-12 tekrar şeklinde yapılmalıdır (31, 32, 33).
C- Germe egzersizleri
Germe egzersizleri ana kas-tendon gruplarına günde en
az 10 dakika süreyle, her kas grubuna 4 veya daha fazla
tekrarla haftada en az 2-3 kez yapılmalıdır (31, 33). Statik
germeler 15-60 saniye tutulmalıdır. Egzersiz yapma alışkanlığı olan ve düzenli egzersiz yapan bireylerde dinamik
germe egzersizleri ısınmanın bir parçası olarak yapılabilir.
III-Soğuma Egzersizleri
Egzersizlerin sonunda aktivite düzeyi yavaş yavaş azaltılmalıdır (5-10 dakika soğuma). Soğuma egzersizleri içerisinde germe egzersizleri de yapılabilir (33).

Aşağıda evde yapılabilecek örnek egzersizler gösterilmiştir.

1- Sırt üstü yatarak bisiklet çevirme egzersizi

4. Ters kol, ters bacak birbirine değdirerek zıplama

2- Ev içerisinde

3- İp atlama

yürüme egzersizi
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5-Aynı anda kol-bacak açıp kapayarak zıplama

9- Çömelme (Squat Egzersizi)

egzersizi

6- Elleri dizlere değdirmeye çalışarak yerde koşma
egzersizi
10- Egzersiz lastiği ile
omuz çevresi kaslara
yönelik kuvvet egzersizi

7. Köprü egzersizi

11. Sandalye yardımı ile arka kol ve core bölgesi
kuvvet egzersizi

8-Emekleme pozisyonunda kalça kuvvet egzersizi
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16-Yan yatış pozisyonunda bacak önü germe egzersizi

12- Sandalye yardımı ile dış bacak kuvvet egzersizi
17- Kalça kaslarına yönelik (Priformis) germe egzersizi

13- Plank Egzersizi

18-Kedi- Deve egzersizi

14- Yan Plank Egzersizi

19-Sırt bölgesi germe egzersizi
15- Çift bacağı omuzlara doğru çekme, bel bölgesi
germe egzersizi
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Özet

Abstract

Ruh sağlığı bozuk olan bireylerin tedavi edilme şekli bulundukları toplumun bakış açısı ile paralel bir yön göstermiş ve yine
toplumdan topluma değişiklik göstermiştir. Psikiyatri alanı da
her daim birbiri ile benzerlik göstermeyen etik sorunları içerisinde barındırarak gelişim göstermeye çalışmış ve bu alanda
hizmet veren personellerin görev ve sorumlulukları da ait olduğu dönemle birlikte bir değişim süreci geçirmiştir. Farmakolojik ve teknolojik gelişmeler hemşirelerin uzmanlaşmasında yol
oluşturmuş ancak aynı zamanda da ahlaki açıdan bazı zorlukları ve çelişkileri de beraberinde getirmiştir. Özellikle toplum ruh
sağlığı hizmet sunumunun hastane temelli modelden toplum
temelli modele doğru bir rota çizmesi ile birlikte etik sorunların
da birçok farklı yönü gündeme gelmiştir. Türkiye’deki ruh sağlığı çalışanlarının sayısal olarak yetersizliği, ekip lideri ve ekibin
hızla değişmesi verilen hizmetin kalitesini ve etik değerleri de
doğrudan etkileyen faktörlerdendir. İyileşmenin hedef olarak
kabul edildiği toplum ruh sağlığı merkezlerinde hasta odaklı bir
bakım sağlayabilmek, tedavi sürecine yalnızca iyi eğitilmiş personelin değil, aynı zamanda yeterli sayıda personelin, hastaların,
hasta yakınlarının, mevcut sivil toplum kuruluşlarının ve paydaşların aktif katılımları ile mümkün olacaktır.

The way of being treated to individuals with mental health
problems showed a parallel direction with the perspective of
the societies. The field of psychiatry has always included ethical
problems that are not similar to each other and tried to develop.
The missions and responsibilities of the personnel serving in this
field have also undergone a change process with the period they
belonged to. Pharmacological and technological developments
have created a way for nurses to specialize, but at the same time
brought some moral difficulties and contradictions. Especially
with community mental health service delivery from a hospitalbased model to a community-based model, many different
aspects of ethical problems have also been raised. Numerical
inadequacy of mental health workers in Turkey, the rapid
change of the team leader and the team is one of the factors that
directly affect the quality of service and ethical values. To provide
patient-oriented care in community mental health centers where
recovery is considered a target, the treatment process will be
possible not only with well-trained staff, as well as with sufficient
staff, patients, patient relatives, existing civil society services and
active participation of stakeholders.

Anahtar sözcükler: hemşirelik, etik, toplum ruh sağlığı

Giriş
Sağlık çalışanları hizmet verdikleri süre içerisinde
birçok problemle, çıkmazla ve etik sorunla karşılaşabilmektedir ve bu alanların en başında şüphesiz ki
ruh sağlığı alanı gelmektedir. Ruh sağlığı ekibinin bir

Key words: nursing, ethics, community mental health

üyesi olan hemşireler, hasta ve ailesinin yararına karar verirken yardımcı olacak bazı standartlara ve etik
ilkelere ihtiyaç duymaktadır (1). Tarihsel sürece göz
atıldığında, ruh sağlığı bozukluğu olan bireylerin
birçok toplumda acımasızca yöntemlerle tedavi edil-
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diği görülmektedir. Bazı toplumlar tarafından istismar
edilen, taciz edilen, hapsedilen, zincirlenen, aç bırakılan bu bireyler; bazı toplumlarda ise kutsal ve nüfuzlu bireyler olarak kabul görmüşlerdir (2). Ruh sağlığı
bozuk olan bireylerin tedavi edilme şekli de bulundukları toplumun bakış açısı ile paralel bir yön göstermiş
ve yine toplumdan topluma değişiklik göstermiştir (3).
Psikiyatri alanı her daim birbiri ile benzerlik göstermeyen etik sorunları içerisinde barındırarak gelişim
göstermeye çalışmış ve bu alanda hizmet veren personellerin görev ve sorumlulukları da ait olduğu dönemle
birlikte bir değişim süreci geçirmiştir.
1773 yılında Virginia’da açılan psikiyatri hastanelerindeki yatakların yarısından fazlasının ruhsal sorunları
olan hastalarla dolması sonucu hemşirelere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır (2). Doğanın kadınlara, hastaların bakım ihtiyaçlarını karşılama ve hemşirelik yapma
becerisini doğuştan bahşettiği düşünülen bu dönemde,
erkek hekimlerin ise hastaların gözetiminden sorumlu
olduğu ve şiddete başvuran hastalara karşı kadın bakım verenleri yani hemşireleri koruyan bir baba görevi
üstlendiği dikkat çekmektedir (4). Hemşirelerin yeteneklerinin doğuştan geldiği kabul edildiği için zaman
içerisinde hemşirelerin eğitilmesi gerekliliğinin de
gündeme gelmeye başladığı görülmektedir. Amerika
Birleşik Devletleri'nde ilk hemşirelik okulunun açılmasından 10 yıl sonra, 1882’de eğitim programları düzenlenmeye başlanmış ancak, bu eğitim programlarının hastalıkların semptom ve medikal tedavi yöntemi
konusunda yetersiz kaldığı fark edilmiştir (2). Eğitim
programlarının geliştiği ve daha kapsamlı hale geldiği
ilerleyen dönemlerde ise; hemşirelerin uzun saatlerde
düşük ücretle çalışmak zorunda oldukları ve psikiyatri hastalarına baktıkları için toplumsal damgalanmaya
maruz kaldıkları görülmektedir (2). Hem hemşirelerin
hem de psikiyatrik hastaların toplumsal damgalanma nedeni ile düşük statüde yaşamlarına devam etme
çabasında olmaları, o dönemin mevcut ahlaki ve değer çatışmalarını açık bir şekilde sergilemektedir (5).
1900’lü yıllara kadar sabırlı, düşünceli, hoş görülü,
dürüst, disiplinli ve güvenilir olmaya teşvik edilen psikiyatri hemşireleri, izole edilmiş yerlerde, düşük maaşlara uzun sürelerde çalıştırılarak kendilerine saygı
duyulmamıştır (2,5). Bu süreçte ruhsal hastalıkların
etiyoloji ve tedavileri üzerine bilimsel gelişmelere katkı sağlayacak teoriler geliştirilmemiş olmasına karşın
psikiyatri hemşirelerinin mizaçları üzerinde çokça durulmuş ve bu hemşirelerin hastalarının tedaviyi kabul

edip etmeme kararına saygı duymaları gerekliliğinin
altı çizilmiştir (4). Bailey tarafından (1920) hastadan
çok hastalık üzerine odaklanma temeline oturtulmuş
ve aynı zamanda ilk psikiyatri hemşireliği metni olma
özelliği taşıyan ‘‘Nursing Mental Disease’’ kitabı yayınlanarak, hemşirenin mizacı ve uyması gereken kuralların üzerinde değil daha bilimsel bir odak noktası
benimsenmesi gerektiğine değinilmiş ve daha sonra
yapılan bazı yayınlarda ise bakım sisteminde hemşire
ve hasta ilişkisinin merkezde değerlendirilmesi önerilerinde bulunulmuştur.(2) Hemşire-hasta ilişkisinin
boyutlarının ele alınmaya başlanması ile sunulmaya
devam edilen hasta bakım sistemlerinin mevcut düzeni ve koşullarının sorgulanması hususunda hemşirelere de söz hakkı geçmiştir. Ancak tüm bu gelişmelere
rağmen itaatkâr bir çalışanı benimseyen sistem, çocuklarına hem eğitim hem de istihdam (yatılı hemşirelik okulları) imkânı sunulmasına minnettar olan ve
çoğunluğu oluşturan yoksul aileler tarafından desteklenmeye devam etmiştir (4). Görüldüğü gibi zaman
içerisinde gerçekleşen farmakolojik ve teknolojik gelişmeler hemşirelerin uzmanlaşmasında etkili olmuş
ancak aynı zamanda da ahlaki açıdan bazı zorlukları
ve çelişkileri de beraberinde getirmiştir. Bu çelişkiler
hemşirenin, hastasının değişik alternatifler arasında
yaptığı seçimlerini desteklemek veya hastanın çıkarlarını korumak konusundaki rolü üzerinde de devam
etmiştir (5,6). Psikiyatri hemşiresinin psikiyatri koğuşlarına ışık tutan profesyonel rolüne karşın, hastanın
bakım veren bir akrabası rolünün sistem tarafından
desteklenmesine ek olarak personel sayısındaki yetersizlik, çalışma sürelerinin uzunluğu ve kaynaklardaki
kısıtlılık dünden bugüne en büyük etik sorunları oluşturmuştur (1,5,7). Bu değişkenlerin hepsi hemşirelerin
mesleğe ve etik değerlere olan ahlaki aidiyetini derinden etkilemiştir. Günümüzde psikiyatri hemşireleri,
kullanılmakta olan tüm tedavi yöntemlerinin iyi ve
kötü etkilerinin yarattığı ikileme ilave olarak, politik
ve idari kararların ahlaki ikilemlerinden kurtulmakta oldukça zorlanmaktadır (2). Geçmişten günümüze
yaşanan tüm bu etik çatışmaların birikimi, psikiyatri
hemşirelerinin hangi alanlarda bilgi ve rollerini geliştirmeleri gerektiği konusunda güdüleyici bir faktör
olmuştur.
TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN
SUNUMUNDA YAŞANAN ETİK SORUNLAR
VE ÇATIŞMALAR
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Ülkemiz de dahil olmak üzere birçok gelişmekte olan
ülkede toplum ruh sağlığı hizmetlerine, ruh sağlığı
hizmetlerinin bir alt dalı olarak yaklaşım gösterilmesi
nedeniyle toplum ruh sağlığı hizmetleri için oluşturulmuş standart temellere rastlanmamaktadır (8). Bu
ülkelerde sunulan ve sunulacak olan ruh sağlığı hizmetlerinin, gerek uygulama alanında gerekse bireylerin tedavi hizmetlerine ulaşımları hususunda birçok
probleme yol açacağı ve tedavi süreçlerinin de olumsuz yönde etkileneceği bir gerçektir (7). Etik sorunların, psikiyatrik tedavilerin karar verilmesi ve sunulan
hizmetin şekline göre değişiklik gösterdiği söylenebilir.
Toplum ruh sağlığı hizmet sunumunun hastane temelli
modelden toplum temelli modele doğru bir rota çizmesi ile birlikte etik sorunların da birçok farklı yönü
gündeme gelmiştir (8). Toplum ruh sağlığı hizmetlerinin sunumunda; insan hakları, ilkeler yaklaşımı ve ilişkisel etik yaklaşımı olmak üzere üç farklı kavramdan
yararlanılmaktadır (9).
1. İnsan Hakları
İnsan Hakları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinde insan hakları açısından önem arz eden
üç farklı madde vardır. Madde 3'de kişinin ‘‘yaşam,
özgürlük ve güven’’ hakkından söz edilmekte; Madde
12'de kişinin aile, ev ve kişisel gizliliğinin öneminden,
onur ve itibarına karşı yapılan herhangi bir saldırıya karşı herkesin eşit korunma hakkına sahip olduğundan; Madde 25'de de kişilerin yiyecek, giyecek,
barınma gibi temel ihtiyaçlarının, işsizlik, engellilik,
hastalık gibi durumlarda güvenlik hakkına eşit olarak sahip olduklarından söz edilmektedir (10). Ancak
ruhsal hastalığı olan bireylerin zaman zaman bağımsızlıkları, özgürlükleri ve insan hakları göz ardı edilebilmektedir. Toplum ruh sağlığı ekiplerinde yer alan
çalışanlar kişinin hayatını korumak ve insan hakları
ihlaline sebebiyet yaratmamak arasında çelişkiler yaşamaktadır.
2. İlkeler Yaklaşımı
Toplum ruh sağlığı hizmetlerinin sunumunda; özerklik, adalet ve yarar sağlama-zarar vermeme ilkelerinden söz edilmektedir.
Özerklik; Ruhsal hastalıklarda özerklik konusu kişilerin bağımsız karar verme yetisinin olup olmadığının belirlenmeye çalışıldığı durumlarda sıkça ortaya
çıkmaktadır. Bir kişinin yetkinliği, alınan bir kararın
36 Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.tr

sonuçlarını anlayabilme yeteneği olarak tanımlanmalı, bu yeteneğin her daim sabit olmayabileceği
ve zamanla değişebileceği bilinmelidir (11). Sağlık
bakımındaki bir çok etik durum kişinin kendisi için
karar verme yeteneği ile ilgilidir ve etik ikilemlerin
merkezini oluşturmaktadır. Hasta kişi, sağlık bakımı
veren kişiler tarafından önerilen tedaviyi onayladığı
sürece yetkinlik ile ilgili problemlerin daha az gündeme geldiği bilinmektedir (2). Hasta veya ailesi tarafından alınan kararın, sağlık çalışanları tarafından
önerilen tedavi planı ile ters düştüğü durumlarda ise
sağlık çalışanları tarafından doğru olanın kanıtlanması gereken zor bir durum ortaya çıkmaktadır (9).
Bazı durumlarda hasta tedaviyi kabul etmediğinde,
sağlık çalışanları ‘yarar’ felsefesinden yola çıkarak
hasta bireyin kendi isteklerini yok sayıp hasta adına
hareket edebilir yani özerkliğin tam karşıt ifadesi olan
paternalistik bir yaklaşım sergileyebilirler (12). Sağlık
profesyonelleri elbette özerkliği ön planda tutarak hareket etmelidirler ancak yanlış kararlar aldığı düşünülen hasta bir bireyi desteklemek oldukça zor bir hal
almaktadır (13). Gönülsüz hastaneye yatırma, zorla
ilaç tedavisi gibi uygulamaların hem etik hem de medikal anlamda gerekçesi başkasına veya kendine karşı
tehlike arz eden hastayı korumaktır fakat uzun vadede
oluşabilecek birçok etkiyi öngörebilmek anlık olarak
zor bir hal alabilmektedir. Klinik olarak önem arz etmeyen birden fazla değer (iş, gelir, barınma kaybı) göz
ardı edilebilmektedir. Kısacası sağlık çalışanları kendi
karar verme yetisi olmayan hastalarla karşılaştıklarında hasta adına karar vermeleri gerekmekte veya hasta
adına karar verici bazı eylemelere zorlanabilmektedirler (14).
Ruh sağlığı hastalarının toplum içerisinde tedavi
edilmelerinin en olumlu tarafı, hastanın özerkliğinin ön plana çıkması ve özgürlüğünü en üst düzeyde
kullanabilmesidir. (8). Toplum içerisinde özgür ve
sosyal bir birey olan hasta, toplum içerisinde kendisini daha az ‘‘hasta’’ daha fazla ‘‘vatandaş’’ olarak hissetmektedir. Topluma entegrasyonu sağlanan kişinin
hastalığı hakkında kişisel sorumluluk bilincinin ve
özerkliğinin artacağı da gözle görünen bir gerçektir
(13,1) Toplum temelli bakımın olumlu tarafları olduğu gibi elbette olumsuz olarak değerlendirilebilecek
tarafları da mevcuttur. Bazı hastaların yeteri kadar
sosyal destek almadan taburcu edilmeleri toplum temelli bakımın olumsuz olarak değerlendirilebilecek
tarafıdır. Sosyal destekten yoksun olarak topluma
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entegre edilmeye çalışılan her bireyin güvenliği tehdit
altına sokulmuş, hastalığının ilerlemesine veya tekrar
nüksetmesine de zemin hazırlanmış olacaktır (8). Özellikle ruhsal sorunları olan kişiler etkili bir sosyal destek
olmadan topluma katılırlarsa toplum içerisinde sağlıklı
bir iletişim sürdürebilme, kendini koruyabilme ya da
üretebilme yeteneğine sahip olamayacaktır (2). Toplum
içerisinde de damgalamaya maruz kalan bu bireyler,
kendilerini toplumla bütünleştirmekten kaçınacak ve
direnç gösterme eğiliminde davranış sergileyeceklerdir (1). Ruh sağlığı sorunları olan bireylerin toplumsal
yaşama etkili bir katılım sağlayabilmelerinin en önemli
adımı bu hastalara karşı toplumsal ve profesyonel seviyede mevcut olan olumsuz tutumları değiştirme ile
mümkün olacaktır (15)
Adalet; Toplum ruh sağlığı hizmetlerinin adil bir şekilde sunulmasından söz edebilmek için fiziki ve ekonomik koşulların da her birey için eşit olması gerekmektedir (8). Özellikle kırsal alanda yaşayan ruh sağlığı
hastalarının hizmete erişim veya eşit faydalanma gibi
konularda kaygı taşımaları olasıdır (16). Bu gibi durumlarda hastanın daha büyük ve kapsamlı bir merkeze
yönlendirilmesi gerekliliği elbette akla gelen ilk çözüm
olacaktır. İlk olarak akla gelen bu çözüm önerisi en makul olan gibi görünse de bazı hasta grupları için uygun
olmamakla birlikte çeşitli riskleri de içinde barındırabilmektedir (1,7). Özellikle hastalığı gereği paranoid belirtiler gösteren kişilerin daha büyük merkezlere
transferi ile artacak olan maliyete ek olarak daha fazla
uyarana maruz kalacakları düşünülerek terapötik faydanın sorgulanması gerekmektedir. Bu doğrultuda toplum ruh sağlığı hizmetlerinde adil bir sunumdan söz
edebilmek için her bireyin kendi yaşadığı sosyal çevre
içerisindeki koşulları göz önüne alınarak adil ve haksız
olanın da bireye özgü değerlendirilmesi gerekmektedir
(1,2).
Yarar Sağlama- Zarar Vermeme; Toplum içerisinde
tedavi edilen ruhsal sağlık problemi olan bireylerin
toplum için risk oluşturduğu algısı oldukça yaygındır
(17). Kamusal tehlikeye dair oluşmuş bu algıyı desteklemeyen bazı çalışmalar bulunmaktadır. İngiltere’de
yapılan bir çalışmada (1999) ruhsal hastalığı olan bireylerin tedavilerine devam ettikleri sürece toplumdaki bireylere zarar verme oranlarının da azaldığı tespit
edilmiştir (18). Aksi yönde örneklere de nadir olarak
rastlanmasına karşın, ruhsal problemi olan bireyler zaman zaman akut alevlenmeler yaşasalar da toplum için

bir tehdit oluşturmamaktadır. Fakat bu iki farklı görüş
sonucunda tehlikeli olarak kabul edilebilecek veya kabul edilemeyecek risk miktarının ne kadar olduğu soruları akıllarda oluşmakta ve ruh sağlığı problemi olan
bireyler, toplumu korumak adına bazen sosyal normlara ve değerlere göre hareket etmeye mecbur bırakılmaktadırlar (1)
3. İlişkisel Etik
İlişkisel etik, sağlık hizmetinin sunulduğu çevrenin
karmaşıklığını, etik ilkelerin/kodların karmaşıklığını
ve birbiri ile olan bağımlılığını kapsamlı bir şekilde
değerlendirememesini tartışmaktadır. Sağlık sistemi
içerisinde bulunan kişiler, aileler, sağlık çalışanları ve
toplum arasındaki ilişkiler etik pratiğinin temellerini
oluşturmaktadır (1). Sağlık bakımında ilişkiler arası
karşılıklı saygı ve anlamlı sinerji yakalamak oluşacak
değerin kalitesini de ortaya koymaktadır. İlişkisel etik
ahlakı psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumlulukları ile doğrudan ilişkilidir. Hasta ve ailesine bütüncül
bir yaklaşım sergileyerek yeterince etkileşim halinde
bulunmanın ve kriz durumlarının önlenmesi veya bu
durumlarla baş etmede anlamlı bir ilişkinin kolaylaştırıcı etkisi azımsanamayacak derecede önemlidir. Fakat
personel kaynaklarının yetersizliği nedeniyle hasta ile
etkileşimde bulunma süresinin de yetersizliği düşünüldüğünde ilişkisel bir etikten söz etmek günümüz sağlık
hizmetleri bağlamında çok da kolay olmamaktadır.
SONUÇ
Türkiye’deki ruh sağlığı çalışanlarının sayısal olarak yetersizliği, ekip lideri ve ekibin hızla değişmesi sistemin
ve verilen hizmetin kalitesini de doğrudan etkileyen
faktörlerdendir. Bu nedenledir ki toplum ruh sağlığı
ekipleri henüz hastayı odak alan bir anlayışa tam olarak
ulaşamamıştır (8). Toplum ruh sağlığı merkezlerinde
çalışan ekiplerin yetkin eğitim almış ve sürekli eğitimlerle desteklenen bireylerden oluşması onarılması
mümkün olmayacak sorunların da ortaya çıkmasına
engel olacaktır (1,8). Çalışanların kaliteli sağlık hizmeti
sağlayabilmeleri, ancak teknolojik gelişmelerle uyumlu
halde geliştirdikleri mesleki yeterliliklerini canlı tutabilmelerine ek olarak, yeterli bilgi ve becerilerle harmanladıkları etik değerler ışığında hareket etmeleri ile
mümkün olabilir. İyileşmenin hedef olarak kabul edildiği hasta odaklı bir bakım, yalnızca iyi eğitilmiş per-
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sonel ile değil, aynı zamanda yeterli sayıda personel ile
hastalar, hasta yakınları ve mevcut sivil toplum hizmetlerinin de sürecin her adımına dâhil edilmesi ile mümkün olacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın diğer kurumlar ile de
yaptırımı olan protokolleri oluşturması, yetkin, enerjik ve
yenilikçi bir vizyona sahip olan toplum ruh sağlığı merkezi ekiplerinin de tükenmesinin önüne geçecektir. Toplum ruh sağlığı merkezlerinin devamlılığını kaliteli bir
hizmet sunarak sürdürebilmesi bütün paydaşların aktif
katılım ve önerilerinin yazılı metinler üzerinde kalması
ile değil, eyleme geçmesi ile mümkün olacaktır.
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Abstract

Kasten adam öldürme, en eski suçlardan biridir. Bu çalışmada temel
amaç, kasten adam öldürme suçunda etkili olabilecek kişilik özelliklerinin araştırılmasıdır. Suçun işlenmesinde etkili olabilecek kişilik
özelliklerinin araştırılması; aynı suçu farklı şekillerde işlemiş olan bu
kişilerdeki farklılıklarda hangi kişilik özelliklerinin baskın olduğunu
anlama açısından önemlidir. Araştırmanın hipotezi Minnesota Çok
Yönlü Kişilik Envanteri'ne (MMPI) göre aile içi cinayet işlemiş faillerin
kişilik yapıları aile içi olmayan cinayetleri işleyen faillerin kişilik yapılarından farklı olacağı temeline dayandırıldı. Bu bağlamda “Aile içi ve aile
dışı kişilere yönelik öldürme suçu işleyen bireylerin kişilik özellikleri”
karşılaştırıldı. Bunun dışında suçluların sosyodemografik özellikleri
ve kriminolojik faktörlerin incelenmesi de gerçekleştirildi. Çalışma
grubu, kasten adam öldürme suçundan dolayı Maltepe 1 Nolu L Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve kasten öldürme, nitelikle
adam öldürme, taksirle öldürme maddelerinden tutuklanmış ve hüküm almış 93 erkekten oluşturuldu. Katılımcıların kişilik özelliklerinin
belirlenmesinde MMPI kullanıldı. Sosyodemografik, ekonomik ve
kriminolojik özellikler, işlenen suça ilişkin suç aleti, suç yeri, suç saati,
mağdurun kimliği ve işlenen suçun kişinin kendisine göre nedenleri
ile bu kişilerin aile yapılarını anlamaya yönelik bilgiler, hazırlanan
bilgi formu ile elde edildi. Veri toplama, yüz yüze görüşme ile, araştırmacı tarafından gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan erkek tutuklu ve
hükümlüler değerlendirildi. Aile içi cinayet işleyen kişilerin %70'i 36
yaş üzerinde ve aile dışı cinayet işleyen kişilerin %73'ü 35 yaştan küçük oldukları bulunmuştur. Aile içi cinayet işleyen kişilerin doğum
yerlerinin Doğu Bölgelerde daha yoğun olduğu görülmüştür. Çalışma
ve kontrol gruplarımızı oluşturan kişilerin MMPI alt testlerinin ortalamaları değerlendirilmiş ve her iki grupta da, en yüksek puanın “Sc”
alt boyutunda, en düşük puanın ise “Pa” alt boyutunda çıktığı saptanmıştır. Aile içi cinayet işleyen kişilerin aritmetik ortalamaları ile aile dışı
cinayet işleyen kişilerin aritmetik ortalamaları arasındaki fark, “Pd” ve
“Si” alt boyutlarında p<.05 düzeyinde anlamlı bulunurken diğer alt
boyutlarda p<,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Homicide is one of the oldest crime types. The aim of this study is to
investigate the personality traits that might have been considered triggering effects on homicide. Investigating personality traits that leads
to crime is the key to reveal the dominant traits of different individuals
who committed the same crime by different methods. Our hypothesis
is based on the suggestion that the personality traits of individuals who
commit homicide against their family members are different than of
those who commit homicide against non-family members. In this context personality traits of those who committed homicide against family
members were compared to personality traits of those who committed
homicide against non-family members. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) was used in order to identify the personality traits. Sociodemographic data of the convicts and criminological
factors was also evaluated. The subject group consisted of 93 male prisoners convicted for homicide and murder and were inmates of the
Maltepe (Istanbul Turkey) Penitentiary for the last 10 years. Data about
socio-demographics, economics, criminological attributes of the subjects convicted or not, criminal tools, the time and place of crime, the
identity of the victim, the reasons that lead to homicide according to
perpetrator and the familial structure of the perpetrator, were collected
by survey and then were evaluated. 70% of against family members homicide perpetrators were over the age of 36 while 70% of homicide perpetrators against non-family members were under the age of 35. Perpetrators of homicide against family members were originated from
the Eastern part of Turkey. The mean values of sub MMPI test were
evaluated for both subject and control groups. Both groups showed
the Sc value as maximum whilst the minimum were at the level of Pa.
The difference between the arithmetical means of familial and non-familial homicide is significant for p<.05 at the level of Pd and Si subtests whereas it is not significant at the level of the rest of the subtests.

Key words: homicide, MMPI, family homicide, personality traits
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Suç, bir toplumun düzenini bozan ve ceza yasalarınca
yaptırımı bulunan, yasaklanan ve işlenmesi durumunda cezalandırılan eylemler grubudur. Bu eylemlerin
suç sayılabilmesi için ceza yasalarında karşılığı olması gerekmektedir. Yani bu eylemler yasalar tarafından
açıkça suç olarak belirtilmiştir (1). Suç, bir taraftan ceza
yöntemiyle kontrol altına alınmaya çalışılırken, diğer
taraftan da psikolojik, biyolojik ve sosyolojik nedenleri
araştırılmakta teoriler öne sürmekte ve önleme yolları
aranmaktadır (2). Ancak bu teorilerin hiçbiri tek başına suçu açıklamada yeterli olamamıştır. Suçu sadece
bu teorilerle açıklamaya çalışmanın yararlı olmayacağı
düşünülmüş ve çeşitli değişkenlerle ve daha detaylı kategoriler ile ele alınması gerektiği ileri sürülmüştür (3).
Sıklıkla suçla birliktelik gösteren önemli bir toplumsal sorun da şiddettir. İnsan psikolojisinde evrensel
olarak varlığı kabul edilen ve cinsellik ile beraber en
kuvvetli iki dürtüden biri olan saldırganlık ve bunun
sonucu olan şiddet, toplumlarda birçok boyutu ile
gözlemlenebilen bir olgudur. Bu olgu içgüdüsel olarak
var olan ve sosyal çevre faktörlerinden kaynaklanan bir
davranış olarak görülmektedir (4). Saldırganlığın ortaya
çıkmasında aynı zamanda kişinin zekâsı, kişilik özellikleri, yakın çevresi de önemlidir. Saldırganlığa ilişkin
kişisel yatkınlıklar, anti sosyal kişilik özellikleri, idrak ve
muhakemenin doğru yapılabilmesi, olumsuz öğrenme
deneyimleri, yetersiz iletişim gibi faktörler saldırganlığın ortaya çıkmasında önemli yer tutmaktadır (5).
Çeşitli değişkenlere bağlı olarak ortaya çıkan saldırganlığın uç noktası cinayettir. Cinayet suç kapsamında en üst noktadaki şiddettir (6). Geriye dönük
araştırmalar da aşırı saldırganlığın yani cinayet, sakatlama suçu, öldürücü bir alet ile saldırı gibi kesin
olan kategoriler içinde bu tür eylemlere karışan bireylerin kişiliklerinde çok büyük farklılıkların var
olduğunu ortaya koymuştur (7). Kaplan tarafından
yapılan çalışmada cinayet davranışında etkili olabilecek risk faktörleri şöyle sıralanmıştır: çocukluğunda şiddet ve kötüye kullanıma maruz kalma, günlük
işlevler açısından hiçbir etkinlikte başarılı olamama,
dengesiz yaşam stili, sosyo-ekonomik seviyenin düşük olması ve işsizlik, eğitim seviyesinin düşüklüğü,
düzensiz kalabalık evlerde oturma ve kötü bir çevre
içinde yaşama, sosyal geri çekilme, çaresizlik, uzun
süredir yalnız olma ve anti sosyal davranışlar, alkol ve
madde kullanımı (bağımlılık derecesinde), geçmişte
sık şiddet ve saldırı davranışında bulunmuş olmak
ve belirgin saldırganlık, zayıf dürtü kontrolü, yüksek
40 Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.tr

anksiyete, daha önce herhangi bir suç işlemiş ve hapis cezası almış olmak (8).
Eylemin gerçekleştirildiği kişiler açısından şiddet kişinin kendisine yönelik şiddet, kişiler arası şiddet ve
kolektif şiddet olmak üzere üç geniş kategori altında
değerlendirilmiştir (9). Ülkemizde de yaygın şiddet
türlerinden biri olan ve bu çalışmada incelenen aile içi
şiddet, kişiler arası şiddet alanında değerlendirilmektedir. Aile içi şiddet ile eş öldürme arasında doğrudan bir
ilgi olduğu söz konusudur. Eşlerini öldüren erkeklerin
uzun süreli eşlerini taciz ettikleri ve onlara kötü davrandıkları bilenen bir gerçektir ancak bunun tersine kadınların eşlerini öldürmesinde böyle bir şey söz konusu
değildir. Bu gerçeğin olasılık anlamında verileri % 25 ile
%76 arasında değişmektedir (10). Bu konuda yapılan
çalışmalar eşlerini öldüren erkeklerin çocukluk çağlarında şiddet görmüş kişiler olduğunu göstermektedir
(11). Bununla birlikte Dutton’ın 1999'da bu tür davranış gösteren kişilerin çocukluk yıllarında kendilerinin
de istismara uğradıklarının söz konusu olduğunu belirlemektedir (12). Dolayısı ile bu veriler doğrultusunda
bu tür davranışların geçmişinde çocukluk çağlarındaki
fiziksel, cinsel istismar veya ihmalin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bunların sonucunda ergenlik
çağında ve sonrasında kriminal davranış biçimlerinin
geliştiği görülmektedir. Sonuç olarak araştırmacılar fiziksel olarak istismara uğramış olan çocukların daha
yüksek olasılıkla şiddet içeren davranış gösterebildiklerini söylemektedir (13,14).
Eş öldürmede nedenler ile ilgili yapılan çalışmalarda
yaş farklılığı, madde ve alkol kullanımı, cinsel kıskançlık, ayrılma veya ayrılma tehdidi, ayrılık süresi, takipçi
tacizci, kişilik bozukluğu gibi etkenlerin aile içi şiddet
ve eş öldürme olgularında risk faktörü olduğu bildirilmiştir (12,15,16,17,18,19,20,21).
Bir suçun işlenmesinde etkili olabilecek kişilik özelliklerinin araştırılması; aynı suçu farklı şekillerde işlemiş
olan bu kişilerdeki farklılıklarda hangi kişilik özelliklerinin baskın olduğunu anlama açısından önemlidir. Bu
çalışmada temel amaç, kasten adam öldürme suçunda
etkili olabilecek kişilik özelliklerinin araştırılmasıdır.
Bu temelde kasten adam öldürme suçundan dolayı tutuklanmış veya hüküm almış erkeklerde; aile içi cinayet
suçu işlemiş erkek tutuklu veya hükümlü ile aile dışı
cinayet işlemiş erkek tutuklu veya hükümlü kişilerin
kişilik yapıları arasındaki farkları belirlemeye yönelik
karşılaştırmalı bir araştırma yapıldı. Buna ek olarak
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suçluların sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi
ve kriminolojik faktörlerin incelenmesi de çalışmanın bir
parçası olarak incelendi.
YÖNTEM
Bu araştırmanın çalışma grubu, 2000-2010 yılları arasında kasten adam öldürme suçundan dolayı Maltepe 1 Nolu
L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumun da bulunan 93 erkek
tutuklu ve hükümlüden oluşmaktadır. Araştırmada tutuklulara 420 adet görüşme talep formu dağıtılmış olup içlerinden 150 erkek tutuklu ve hükümlü görüşme talebine
olumlu cevap vermiştir. Söz konusu kişiler, kasten öldürme 81/1, nitelikle adam öldürme 82/1, taksirle öldürme
85. maddelerden tutuklanmış ve hüküm almış erkeklerdir.
Görüşmeyi kabul eden 150 tutuklu ve hükümlü erkekten
sadece 93’ü ile görüşülebilmiştir. Araştırma grubu aile içi
cinayet işlemiş 30 erkek tutuklu ve hükümlü oluşturmuştur. Çalışmanın karşılaştırma grubunu ise aile dışı cinayet
işlemiş 63 erkek tutuklu ve hükümlü oluşturmaktadır. Aile
içi cinayet işlemiş kişilerde aynı ev içinde yaşayan 1. derece, öz veya üvey yakınlar ve 2. derece akrabalar ile aynı
ev içinde yaşamayan 2. derece akrabaların ve yakınların
öldürülmesi şartları aranmıştır.
Veri Toplama Araçları
Yüz yüze görüşme yöntemi ile mahkumlara anket ve bilgi formu dolduruldu. Araştırmanın bağımsız değişkeni
olan sosyodemografik özellikler, kriminolojik özellikler
(özgeçmiş/soy geçmiş özellikleri, suç ve suça ilişkin özellikler) uygulanan ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile toplanmıştır.
Söz konusu form ile çalışmaya katılan erkek tutuklu ve
hükümlülerin sosyodemografik, ekonomik özellikleri,
ve işlenen suça ilişkin suç aleti, suç yeri, saati, mağdurun
kimliği ve işlenen suçun kişinin kendisine göre nedenleri
ile aile yapılarını anlamaya yönelik bilgiler toplanmıştır.
‘Kişisel Bilgi Formu’ 18 maddeden oluşmaktadır.
Bağımlı değişkenimiz olan cinayet faillerinin kişilik özelliklerinin belirlenmesi ise Minnesota Çok Yönlü Kişilik
Envanteri (MMPI) ile gerçekleştirilmiştir. MMPI, kişilik
envanterleri arasında en yaygın kullanılanlardan biri olup
1943 yılında Strake R. Hathaway ve J. Charnley Mckinley
tarafından geliştirilmiştir. Birçok ülkede çeviri ve standardizasyonu yapılan bu testin Türkçe çevirisi ise Işık Savaşır
tarafından yapılmıştır (22). Söz konusu test kişinin kendisinin cevaplandırdığı 566 maddeden oluşmaktadır. Testi
alan kişi, her bir maddenin kendisine uygun olup olma-

dığını “doğru”, “yanlış” ya da “bilmiyorum” yanıtlarından
birini seçerek cevaplandırır. Uyaran belirsiz olmadığı ve
kişinin teste verebileceği cevaplar sınırlandırıldığı için
MMPI testi kişiliği objektif olarak değerlendiren bir teknik olarak görülmektedir. Bireysel ya da grup uygulamasından sonra, kişinin verdiği yanıtlar elle ya da bilgisayar
ile objektif olarak değerlendirilir. Testin 3 geçerlik ve 10
klinik alt ölçeği vardır. Puanlama sonucunda bu alt ölçeklere ve geçerlik puanlarına ulaşılır ve bu ham puanlar T
puanlarına çevrilir. T puanları yani standart puanları ifade
eder. Ortalaması 50, standart sapması 10 olan ve normal
dağılım gösteren ‘iyi’ tanımlı tipik puanlardır. Envanterin
kadın ve erkekler için ayrı normları vardır. Profil çizerken bu T puanlar kullanılır. Bu profil, incelenen kişinin
özellikleri hakkında yapacağımız tahminler için bir temel
görevindedir (23).
İşlem
Bu çalışma için ilk önce T.C. Adalet Bakanlığı Tevkif Evleri Müdürlüğü'nden izin alınmıştır. İzin alındıktan sonra Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na
gidilmiş ve orada yapılacak olan görüşmeler, çalışmanın
amacı anlatılarak izin alınmıştır. Cezaevindeki tutuklu
veya hükümlülerle görüşülebilmek için “Görüşme Talep
Formu” hazırlanmıştır. Bu formlara onay veren kişilere
uygulanmak üzere “Kişisel Bilgi Formu” düzenlenmiştir.
Bu formdan sonra “MMPI onam formu” hazırlanmıştır. MMPI kitapçıkları ve cevap kağıtları çoğaltılmıştır.
Formlar hazırlandıktan sonra cezaevine gidilerek “Görüşme Talep Formları” dağıtılmıştır. Formların neticesinde
onay veren kişiler tek tek görüşmeye çağrılıp, orada tekrar araştırmanın amacı ve ne olduğu sözlü olarak ifade
edilmiştir. “Kişisel Bilgi Formu” doldurulduktan sonra
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri hakkında sözlü
olarak nasıl yapılacağına dair bilgi verilip, bunun sonucunda “MMPI Onam Formları” imzalatılmıştır. MMPI
kitapçıkları verilerek cevaplandırılmaları istenmiştir.
Bütün bu veriler toplandıktan sonra istatistiksel analiz yapılıp, bulgular elde edilmiştir.
BULGULAR
Araştırmaya katılan kişilerin cinayet türü değişkenine
göre dağılımı incelendiğinde; %67,7’sinin aile dışı, kalan
%32,3’ünün ise aile içi cinayet işlediği görülmektedir. Aile
içi cinayet işleyen kişilerin (%70) 36 yaş üzerinde olduğu,
doğum yerleri doğu bölgelerinde (%40) daha yoğun ol-
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duğu ve nüfus kayıtlarına bakıldığında %43,3 oranında
doğu bölgesinde olduğu görülmektedir. Aile içi cinayet
işleyen kişilerin %80’nin İstanbul da ikamet ettikleri
saptanmıştır. %43’nün ilkokul mezunu olduğu ve %76,7
oranında serbest meslek (oto tamirciliği, güvenlik görevlisi, şoför vb. iş alanları ağırlıklı) ile uğraştıkları görülmektedir. %46,7'sinin evli olduğu ve %40’nın ancak
geçinebilir oldukları görülmektedir. %30'unun alkolü ve
%10’unun uyuşturucuyu kötüye kullandığı görülmektedir. Katılımcılara ait demografik verilerin frekans ve
yüzde dağılımları Tablo 1’ de verilmiştir.
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Ailesel faktörlere bakıldığı zaman her iki cinayet türünde de çekirdek aile yapılarına sahip oldukları görülmektedir. Aile içi cinayet işlemiş grupta sadece %26,7'si
kalabalık aile yapısına sahip iken, aile dışında bu oran
%22,2 olduğu görülmektedir. Aile sabıka kaydı değişkenine bakıldığında; aile içi cinayet işlemiş kişilerin
%13,3’ünün ailede de sabıkalı birinin olduğu görülürken, aile dışında da bu oranın %23,8 olduğu görülmektedir. %16,7 ‘sinin daha evvel sabıka kaydı olduğu
görülürken, aile dışı cinayet işleyen kişilerde bu oranın
%44,4 olduğu görülmektedir.
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Suça ilişkin değişkenler incelendiğinde; hem aile içi hem
de aile dışı cinayetlerde ateşli silah kullanımının ilk sırada
yer aldığı görülmektedir (%50, %57,1). Cinayete kurban
giden kişilerin yakınlık derecelerine bakıldığı zaman aile
içi cinayetlerde eş öldürmenin %30 ile ilk sırada yer aldığı

görülmektedir. Cinayet sebebi değişkenine göre dağılımı
incelendiğinde ise; aile içinde, geçimsizlik (%20) ve ahlaki
sebepler (%23,3) ön plana çıkarken aile dışında, münakaşa (%42,9) ve çıkar çatışması (%23,8) ön plandadır. Suça
ilişkin değişkenlerin dağılımı Tablo 2’ de verilmiştir.
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Minnesota çok yönlü kişilik envanteri Alt Boyutlarına ilişkin minimum ve maksimum puanların yanı sıra
aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo
3’te verilmiştir. Bu sonuçlara göre, en yüksek puan her
iki grupta da şizofreni “Sc” alt boyutunda çıkarken, en
düşük puan Paranoya “Pa”alt boyutunda çıkmıştır. Ayrıca, şizofreni “Sc” alt boyutunda grubun aldığı puanların birbirlerine en uzak bulunurken, Kadınlık/Erkeklik
“Mf ” alt boyutunda alınan puanlar birbirlerine en ya-
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kın bulunmuştur. Çalışma ve karşılaştırma grubunun
MMPI ortalama grup puanları Tablo 3’te görülmektedir. Çalışma grubunun profilinde Histeri 65 T, Paranoya 64 T, Depresyon 63 T, F (Yalan Söyleme) 61, Sosyal
içedönüklük ve Şizofreni 61 T değerindedir. Karşılaştırma grubunun ortalama profil değerleri ise; Paranoya
64 T, Psikopatiksapma 64 T, Histeri 62 T değerindedir.
F (Yalan Söyleme), Hipokondriazis, Depresyon alt testleri de 60 T değerindedir.
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Tablo 4: Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Alt Boyutlarının Cinayet Türü
Değişkenine Göre T Testi Sonuçları

Tablo 4’te Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri alt boyutlarının cinayet türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan
bağımsız grup t-testi sonucunda, aile içi cinayet işleyen
kişilerin aritmetik ortalamaları ile aile dışı cinayet işleyen
kişilerin aritmetik ortalamaları arasındaki fark, Psikopatiksapma “Pd” ve Sosyal İçedönüklük “Si” alt boyutlarında
p<,05 düzeyinde anlamlı bulunurken diğer alt boyutlarda
p<,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. “Pd” alt boyutunda ortaya çıkan istatistiksel farklılığın
aile dışı cinayet işleyen kişilerin lehine olduğu görülürken,
“Si” alt boyutunda ortaya çıkan istatistiksel farklılığın aile
içi cinayet işleyen kişilerin lehine olduğu görülmektedir.
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Alt Boyutları

hem aile içi hem de aile dışı cinayet işleyen katılımcıların eğitim durumlarına göre değerlendirildiğinde; kişilerin sıra ortalamaları arasındaki fark, “F” ölçeğinin
yanısıra (X2: 9,591; Sd: 4; p<0,05), Depresyon “D” (X2:
10,769; Sd:4; p<0,05), Psikasteni “Pt” (X2: 10,865; Sd:4;
p<0,05), Şizofreni “Sc” (X2: 10,238; Sd:4; p<0,05) ve
Sosyal İçedönüklük “Si” (X2: 11,197; Sd:4; p<0,05) alt
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Diğer alt boyutlarda eğitim durumuna göre istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Kruskal Wallis testi sonucunda ortaya çıkan farklılığın hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek için tamamlayıcı
testlerden (t-testi ve Mann Whitney U testi yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, anlamlı farklılığın ortaya
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çıktığı tüm alt boyutlarda düşük eğitim seviyesine sahip
katılımcıların yüksek öğrenim mezunu olan katılımcılara
göre daha yüksek puan aldığı görülmektedir. Eğitim durumuna göre aile içi ve aile dışı cinayet işleyen katılımcıların alt ölçeklerden aldığı puanlar değerlendirildiğinde,
her iki katılımcı grubunda eğitim durumuna göre alt ölçekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit
edilmemiştir.
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri alt boyutlarının medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında, kişilerin sıra
ortalamaları arasındaki fark, Psikopatiksapma “Pd” alt
boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (X2:
11,232; Sd:3; p<0,05) diğer alt boyutlarda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Anlamlı farklılığın ortaya çıktığı “Pd” alt boyutunda evli olan kişilerin, bekarlara nazaran daha yüksek
puan aldığı görülmektedir.
MMPI alt boyutlarının ekonomik durum değişkenine
göre karşılaştırıldığında, Yalan Söyleme “L” ölçeğinde anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. “L” ölçeğinde ortaya çıkan
anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan tamamlayıcı testler sonucunda, ekonomik durumu ancak geçinilebilir olan kişilerle, vasat ve
iyi olan kişiler arasında, ancak geçinilebilir diyen kişilerin
lehine bulunmuştur.
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri alt boyutlarının
sabıka değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız
grup t-testi sonucunda, sabıkası olan kişilerin aritmetik
ortalamaları ile olmayan kişilerin aritmetik ortalamaları
arasındaki fark, Psikopatik Sapma “Pd” alt boyutunda (t:
2,663; p<0,01) ve, Paranoya “Pa” (t: 1,974; p<0,05) alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. “Pd”
ve “Pa”alt boyutlarında ortaya çıkan istatistiksel farklılığın
sabıkası olan kişilerin lehine olduğu görülmektedir.
Cinayet saati değişkenine göre, Sosyal İçedönüklük “Si”
alt boyutunda gündüz cinayet işleyen kişilerin aritmetik ortalamaları gece cinayet işleyen kişilerin aritmetik
ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (t: -1,927; p<0,05) .
Suç aleti değişkenine göre, kişilerin sıra ortalamaları
arasındaki fark, Psikasteni “Pt” alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken (X2: 8,107;
Sd:3; p<0,05), diğer alt boyutlarda p<,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yapılan analiz
sonucunda “Pt” alt boyutunda ortaya çıkan farklılığın,
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ezici-künt alet kullanan kişilerle, delici-kesici alet kullanan kişiler arasında, ezici-künt alet kullanan kişiler
lehine bulunmuştur.
Suç mağduru değişkenine göre, kişilerin sıra ortalamaları arasındaki fark “Si” alt boyutunda %5 düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sosyal İçedönüklük “Si” alt boyutunda ortaya çıkan farklılığın, aile
dışı cinayetlerde yabancıların öldürülmesi lehine olduğu
görülmektedir.
Katılımcıların alt ölçek ortalama puanları alkol kullanım
değişkenine göre değerlendirildiğinde, Yalan Söyleme L
ölçeği (t: -2,241; sd: 91 p<0,05) , Psikopatik Sapma “Pd”
(t: 3,251; sd: 91 p<0,01), Kadınlık /Erkeklik “Mf ” alt boyutlarında (t: -2,208; sd: 91 p<0,05) istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur. Alt ölçek puanları aile içi ve aile
dışı cinayet işleyen gruplara göre değerlendirildiğinde
aile dışı cinayet işleyen grupta, Psikopatik Sapma “Pd”
alt boyutunda alkol kullanan kişilerin ortalama puanlarının alkol kullanmayanlara göre daha yüksek olduğu, Kadınlık /Erkeklik “Mf ” alt boyutunda alkol kullanmayan
katılımcıların ortalama puanlarının alkol kullanan katılımcılardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca
“L” ölçeğinde alkol kullanmayan kişilerin ortalama puanlarının kullanan kişilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Aile içi cinayet işleyen katılımcılar açısından
yapılan değerlendirmede, bu alt ölçekler açısından alkol
kullanım değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmamıştır.
Katılımcıların alt ölçek ortalama puanları uyuşturucu
madde kullanım değişkenine göre değerlendirildiğinde,
Psikopatik sapma “Pd” (U: 301,000 ; z: -4, 759; p<0,01),
Kadınlık/Erkeklik “Mf ” alt boyutlarında (U: 618,000 ; z:
-2, 022; p<0,05), Hipomani “Ma” (U: 625,000 ; z: -1, 950;
p<0,05),alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur. Aile dışı cinayet işleyen grupta uyuşturucu
madde kullananların Psikopatik Sapma “Pd” alt ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları uyuşturucu madde kullanmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
yüksek bulunmuştur (p<0,001)
TARTIŞMA
Bu çalışmada, Maltepe Cezaevi’nde cinayetten dolayı
ceza almış erkek hükümlü/tutukluların sosyo-demografik özellikleri, kriminolojik özellikleri (özgeçmiş, soy
geçmiş özellikleri, suç ve suça ilişkin özellikler) ile kişilik
profilleri araştırılmıştır.
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Sosyo-demografik verilerden yaş durumuna bakıldığında;
çalışmaya katılan kişilerin %59,1’inin 20-35 yaş aralığında,
kalan %40,9’unun ise 36 yaş üzerinde olduğu görülmektedir. Aile içi cinayet işleyen kişilerle aile dışı cinayet işleyen
kişiler yaş değişkenine göre karşılaştırıldığında; aile içi cinayet işleyen kişilerin çoğunluğunun (%70) 36 yaş üzerinde
olduğu görülürken, aile dışı cinayet işleyenlerin çoğunluğunun (%73) 35 yaştan küçük oldukları görülmektedir. Bu
durum genç yaştaki kişilerin fiziksel şiddet gösterirken daha
çok aile dışı kişilere yöneldiklerini düşündürtmektedir.
Aile dışı cinayet işleyen kişilerde kriminal geçmişin daha
fazla olması, antisosyal kişilik özelliğinin daha ön planda olması, madde kullanımının olması, daha genç yaşlarda ölüme giden fiziksel şiddetin rastlanma oranının daha
yüksek olabileceğini düşündürtmektedir. Aile içi cinayet
işleyen kişilerde ise kriminal geçmişleri, fiziksel şiddet riski
gibi faktörlerin göreceli olarak daha düşük olması ve aile içi
dinamiklerinin kümülatif etkisi nedeni ile daha geç yaşlarda ortaya çıkabileceğini düşündürtmektedir.
Cinayet suçluları üzerine bir çalışma yapan Gülnar, suçluların büyük çoğunluğunun erkek olduğunu ve yaşlarının
14-60 arasında değiştiğini söylemektedir. Gülnar, cinayet
suçunu işleyen kişilerin en fazla 23-33 yaş aralığında olduklarını bulmuştur (24). Araştırmada elde edilen bulguların
genel değerlendirmesi, cinayet işleyen kişilerin %59,1’inin
20-35 yaşları arasında yoğunlaştığı ve aile içi cinayetlerin
%70’inin 36 yaş üzerinde olduğu bilgisini desteklemektedir.
Kolburan eş öldürme üzerine yaptığı araştırmada da, eşlerini öldüren erkeklerin (%52,9) 30-44 yaşları arasında yoğunlaştığını bulmuştur (25). ABD Adalet Bürosu İstatistikleri
Özel Raporunda da benzer bir şekilde, aile içi cinayetlerin
%57’sinin 30 veya üstü yaşa sahip kişiler tarafından işlendiği
ortaya koyulmaktadır (26).
Aile dışı cinayet faillerinin doğum yerleri Batı bölgelerde (%41,3) yoğunlaşırken, aile içi cinayet faillerinin doğum yerlerinin %40 oranında Doğu bölgelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Aile içi cinayet faillerinin doğum
yerlerinin Doğu bölgelerde daha yoğun olması, töre vb.
sosyal olguların bu kişiler için daha fazla önem taşıyor olabileceği düşüncesini doğurmaktadır. Bu gibi sosyal ve töresel “kuralların”, bu kişiler tarafından nispeten daha çok
benimsenmiş olabileceği ve bu kişilerin işlemiş oldukları
eylemlerde, bu kuralların rolünün önem taşıyabileceği düşünülmektedir. Nüfus kaydı değişkenine ilişkin genel frekans ve yüzde dağılımları incelendiğinde; en fazla Doğu
bölgelerinde (%45,2) nüfus kaydı bulunan kişilerin cinayet
işledikleri görülürken, Orta bölgelerde (%25,8) nüfus kay-

dı bulunan kişilerin en az cinayet işledikleri görülmektedir.
Nüfus kaydı değişkenine göre; aile içi (%43,3) ve aile dışı
(%46) cinayet işleyen kişilerin nüfus kaydı, en fazla Doğu
bölgelerinde bulunmuştur.
Cinayet işlemiş kişilerin %87,1 oranında İstanbul’da ikamet
ettikleri görülmektedir. Aile içi ve aile dışı cinayet işleyen
kişilerin ikamet ettikleri iller incelendiğinde; aile içi (%80)
ve aile dışı (%90,5) cinayet faillerinin İstanbul’da ikamet ettikleri görülmektedir.
Kolburan’ın yapmış olduğu araştırmada, suçun Doğu
(%13,5) ve Güneydoğu (%14,7) bölgelerinde yoğunlaşıyor
olduğu görülse de, eylemin gerçekleştiği yerin %63,7’sinin
İstanbul olduğu belirtmiştir (25). İbrahim Balcıoğlu ve arkadaşlarının yapmış oldukları, coğrafi bölgeler ve suç araştırmasında, yazarlar, en fazla adam öldürme olaylarının
Marmara Bölgesi’nde işlendiğini ortaya koymaktadırlar
(27). Köknel’e göre (1996) kırsal bölgelerden yani geleneksel toplumdan, büyük kentlere göç eden kişiler veya aileler,
kültür çatışması, toplumsal çözülme, alt kültürlerin oluşması gibi toplumsal süreçler içinde yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Kişinin doğup büyüdüğü, yaşadığı toplumda
kazandığı davranış kalıpları ile göç edilen toplumda geçerli
olan davranış kalıpları arasında kültür çatışması yaşanmaktadır. Göç edinilen yerde geçerli olan davranış kalıpları, etkili olmamakta ve amaçsız, beklentisiz, yaşam biçimi
insanların duyarsız, saldırgan olmalarına yol açmaktadır.
Alt kültürlerin ortaya çıkışı ile suça yönelme artmaktadır.
İş bulma amacı ile büyük kentlere göç eden ve suç işleyen
kişilerin %55’i adam öldürme, %17’si hırsızlık, %18’i gasp
ve başla suçlardan hüküm giymişlerdir (28).
Öğrenim durumu ile suçluluk arasında ilişki olduğu pek
çok kaynakta dile getirilmektedir (29). Literatür ile paralellik gösteren eğitim durumu değişkenine ilişkin genel frekans ve yüzde dağılımları incelendiğinde; cinayet işlemiş
kişilerin %33,3 oranında ilkokul mezunu oldukları görülmektedir. Aile içi cinayet işleyen kişilerin %43’ünün ilkokul
mezunu olduğu görülmüştür. Mevcut çalışmada elde edilen
bu bulgular literatürle paralellik göstermektedir (24,25,29).
Elde edilen bulgulara göre aile içi ve aile dışı cinayet işlemiş
kişilerde meslek gruplarına göre dağılımları açısından belirgin bir fark göze çarpmamakla beraber, cinayet işleyen kişilerin %77,4 oranında düşük nitelikli serbest meslek (oto tamirciliği, güvenlik görevlisi, şoför vb. iş alanları ağırlıklı) ile
uğraştıkları görülmektedir. Aile içi cinayet (%76,7) ve aile
dışı cinayet (%77,8) işleyen kişilerin en fazla serbest meslek
ile uğraştıkları; aile içi (%40) ve aile dışı (%34,9) cinayet işleyen kişilerin ‘ancak geçinebilir’ oldukları görülmektedir.
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Suçlulara ilişkin bulguları değerlendirdiğinde, genelde bu
kişilerin eğitim seviyelerinin düşük olduğunu ve düşük
nitelikli mesleklerde veya iş kollarında çalıştıklarını ortaya koymaktadır. Bu bulgular; düşük eğitim seviyesi ve nitelikli bir mesleğe sahip olmamanın suç işlemede önemli
bir etken olduğunu göstermektedir. Literatürde de düşük
eğitim seviyesinin ve niteliksiz meslek sahibi olmanın suç
işlemede bir etken olduğu belirtilmektedir (25,29,30-32).
Aile içi cinayet işleyen kişilerin medeni durumları incelendiğinde; katılımcıların %46,7’sinin evli olduğu; aile
dışı cinayet işleyen kişilerde ise katılımcıların çoğunluğunun % 44,4 oranında bekar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, aile içi cinayetlerde boşanmış katılımcıların oranının
%30 olması da çalışmada tespit edilen önemli bulgulardan biridir. Handy ve Langeuin, Kanada’ da yaptıkları bir
çalışmada, cinayet suçlularını genel popülasyonla karşılaştırmışlar ve cinayet grubunda evli olanların %50’ nin
altında olduğunu orataya koymuşlardır (32).
Kullanılan cinayet aleti incelendiğinde mevcut çalışma
sonuçlarına göre; hem aile içi (%50) hem de aile dışı
(%57,1) cinayetlerde büyük oranda ateşli silah kullanıldığı görülmektedir. Ateşli silahların öldürmenin en kesin
yolu olması nedeni ile tercih edildiği düşünülmektedir.
ABD Adalet Bürosu İstatistikleri Özel Raporuna göre; aile
dışı cinayetlerin %60’ından fazlası ve aile içi cinayetlerin
%40’ından fazlası bir silahla işlenmiştir. Diğer tür aile
cinayetlerindeki kurbanlarla karşılaştırıldığında, eş cinayetlerindeki kurbanların silah ile ölme oranı %53 olarak
belirtmişlerdir (26). Ancak Şar ve Öğünç tarafından yapılan çalışmada en çok kullanılan suç silahının kesici-delici
aletler (%51,1) olduğu, ateşli silahların kullanım oranının
ise %22,2 olduğu belirtilmiştir (33). Kolburan da eş cinayetlerinde kadınların %36,7 oranında kesici delici alet
kullandığını; erkeklerin ise %34,3 oranında ateşli silah
kullandıklarını belirtmiştir. Ceza ehliyeti olan kişilerin en
sık ateşli silahlarla (%39,7) adam öldürme suçu işlediğini
belirtmiştir (25).
Çalışmaya katılan 93 kişiden 51 kişinin ateşli silah kullanması ve çoğunun ruhsatsız silah olması dikkat çekmektedir. Bu da verilerde ateşli silahların elde edilmesindeki
kolaylığı ortaya koymaktadır. İnsanlık tarihi boyunca
silahın bireysel ve toplumsal yaşamda etkili ve önemli
bir rol oynaması; silahın insanların ortak bilincinde, toplumların geleneğinde, örf ve adetlerinde yer almasına yol
açmaktadır. Son yıllarda Türkiye'de silah edinilmesindeki
kolaylık, bunun artmasına, şiddet eylemlerini ve silahla
işlenen suçları arttırmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı’nın verdiği bilgilere göre,
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250 bin kişinin ruhsatlı tabanca ve silah taşıma ruhsatı,
bir buçuk milyondan fazla kişide ise de ruhsatlı av tüfeği
bulundurmaktadır. Silahlar, beğeni kazanma, erkeklik
gücü, girişkenlik, güven, kahramanlık, kollama, koruma, üstün olma gibi kavramların birisini, birkaçını veya
hepsini kişiliklerine katmak, toplumsal saygınlık kazanmak amacıyla silah taşımaktadırlar, bundan güç ve destek almaktadırlar (28). Ev içerisinde, el altında ruhsatlı
veya ruhsatsız ateşli silahların bulunması bir cinayetin
habercisi olmakta ve potansiyel bir tehlike kaynağı oluşturmaktadır.
Alkol ve madde kullanımı şiddetin rol oynadığı ailelerde,
şiddeti tetikleyen ve şiddete yol açan etkenlerden birisidir. Alkol ve madde kullanımı ile saldırgan davranışlar
ve şiddet arasında birbirini tetikleyen ve bu süreci tırmandıran bir ilişki bulunmaktadır. Adam öldürme suçu
nedeni ile cezaevinde bulunanlar arasında yapılan bir
araştırmada, bu kişilerin %21,7’sinin alkol kullandığını,
%6,6’sının alkol etkisi altında adam öldürdüğünü ortaya koymaktadır (28,34). Aile dışı cinayet kurbanlarının
yaklaşık yarısı ve aile içi kurbanlarının üçte biri suç işlenmeden önce cinayeti işleyen kişi ile alkol tüketmektedirler. Diğer aile içi cinayetlerdeki kurbanlara kıyasla, eş
cinayetlerindeki kurbanların cinayeti işleyen kişi ile alkol
tüketmeleri %50 oranın da belirtilmektedir. Aile dışı cinayet faillerinin %68’i ve aile içi cinayet faillerinin %48’i
cinayetin işlenmekte olduğu saatlerde alkol tükettikleri
belirlenmiştir (26). Mevcut çalışmada da aile içi cinayet
işleyen kişilerde alkol kullanımı %30 iken, aile dışı cinayet işleyen kişilerde alkol kullanımı %41,3 oranındadır.
Madde kullanım oranı ise aile içi cinayet işleyen kişilerde %10 iken aile dışı cinayet işleyen kişilerde %34,9’dur.
Madde kullanımında en fazla esrar kullanımı dikkat çekmektedir. Bunu sırasıyla kokain ve extacy izlemektedir.
Kellermann ve arkadaşlarının (1993) yaptıkları çalışmada, alkol ve madde kullanımı ile fiziksel şiddet hikâyesi
olan evlerde silah bulundurmak cinayet suçu bağlamında önemli bir risk faktörü oluşturmaktadır. Bu çalışmada
da elde edilen bulgulara göre, silahların saldırı amacı ile
evlerde bulundurulduğu ve evlerinde silah bulunduranların bulundurmayan kişilere göre psikolojik olarak
şiddete eğilimli kişiler olması, silah bulundurma ile evlerdeki cinayetler arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır (16).
Mevcut çalışmada, aile içi cinayetlerde eş öldürme oranı
ilk sıradadır (%30). Bunu kardeş cinayetleri (%26,7), yakın akraba cinayetleri (%26,7), çocuk cinayetleri (%6,6),
ebeveyn (baba %6,6 ve anne %3,2) cinayetleri izlemektedir. ABD Adalet Bürosu İstatistikleri Özel Raporu'na göre
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(1988); aile içi cinayetlerin kurbanlarının %45’i kadınken,
aile dışı cinayetlerin %18’i kadın olarak bulunmuştur. En sık
karşılaşılan aile ilişkisi eş durumudur, en nadir karşılaşılan
ise kardeşlik hali olduğu belirtilmiştir. Aile dışı cinayetlerde
mağdur-fail arasındaki ilişki, %84 birbirlerine yabancı, bir
tanıdık veya fail ile arkadaş olduğunu belirtmektedir (26).
Biçer, Bilgili ve Kurtaş’ın aile içinde işlenen suçlar ile ilgili
araştırmalarında da aile kavramı içinde değerlendirilen eş,
kardeş, anne-baba ve çocuğa karşı işlenen suçlarda ilk sırayı
kadın eşler almakta ve bunu kardeş cinayetleri izlemektedir. Bu durum toplumun geleneksel yapısı ile ilgili olarak
değerlendirilmiştir (25). Kolburan çalışmasında %74,7 olgu
dosyasında, daha önce ayrılma düşüncesinin dile getirilmediğini ya da bu doğrultuda harekete geçmek ile ilgili olarak
taraflardan birinin girişimine rastlanmadığını belirtmiştir.
Üzerinde durduğu diğer bir nokta da boşanma raddesine
gelindiği halde çevre tarafından barıştırılıp tekrar bir arada yaşamaya zorlanan gruptur. Şiddet içeren, hastalıklı bir
ilişkiyi yürütmedeki bireysel ve toplumsal ısrarcılığın sonucunda olayın ölümle sonuçlanabilecek boyutlara taşınabileceğini ifade etmiştir (25).
Aile içi cinayet işleyen kişilerde cinayet sebebi olarak, ilk
sırada %26,7 oranıyla münakaşa yer almaktadır. Bu sebepleri, %23,3 oranıyla ahlaki sebepler ve çıkar çatışması, %20
oranında geçimsizlik izlemektedir. Aile içi cinayetlerde geçimsizlik ve ahlaki sebepler ön plana çıkarken, aile dışı cinayetlerde münakaşa ve nefsi müdafaa ön plana çıkmaktadır.
Kolburan araştırmasında suç nedenleri olarak; eş öldüren
kişilerin %40’ının kıskançlık, şüphe ve namus nedeni ile eşlerini öldürdüklerini belirtmektedir (25). Araştırmalarda,
adam öldürme suçundan hüküm giyen kişilerin %10’unun
ailelerinin namusunu, onurunu kurtarmak amacı ile cinayet işledikleri ifade edilmektedir (28). Cinayet suçlularının
hemen hemen hepsi, işledikleri suçun cinayet olmadığını,
namus ve onurlarını kurtarmak olduğunu ve toplumda
onurlu, saygın bir insan olarak yaşayacaklarını söylemektedirler. Adam öldürme nedenleri arasında ilk sırada namus
ve onur uğruna işlenen cinayetler yer almakta ve bunu kan
davaları izlemektedir. Geleneksel, kapalı toplumlarda namus ve şeref kavramları, bireysel ve toplumsal şiddet eylemleri, suçun oluşumunda önemli rol oynamaktadır (28).
Ayrıca aile içinde bahsedilen münakaşada aile içi şiddetin
varlığından söz edilmektedir. Gülnar da araştırmasında öldürme sebebi olarak en çok sarhoşken yapılan tartışma ve
kavgalarla ortaya çıkan kızgınlık olduğunu belirtmektedir
(24).
Kadına karşı fiziksel şiddete başvuran erkeklerin çoğunda
aşırı güvensizlik duygusu dikkat çekmektedir. Narsistik ya-

ralanma eğilimleri fazla ve bağımlı bir kişiliğe sahiptirler.
En küçük bir ayrılma, boşanma tehdidi bu erkekleri panikletmekte ve çok kıskanç davranarak, kadının güven kazanmasına izin vermemektedirler (35). Mevcut çalışmada
MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) ölçeğine
ilişkin genel istatistiksel değerler incelendiğinde; aritmetik
ortalama ve standart sapma değerlerine göre, en yüksek
puan hem aile içi hem de aile dışı cinayet işleyen kişilerde
Şizofreni “Sc” alt boyutunda çıktığı görülmektedir. Her iki
grupta da en düşük puan Paranoya “Pa” alt boyutuna aittir.
Şizofreni “Sc” alt boyutunda grubun aldığı puanlar birbirlerine en uzak değerlerde bulunurken, Maskülinite/Feminite
“Mf ” alt boyutunda alınan puanlar birbirlerine en yakın
değerlerde bulunmuştur. Paranoyanın düşük çıkması, kişilerin kendilerini saklama ve kendilerini daha iyi gösterme
çabalarından kaynaklandığını düşündürtmektedir.
Cinayet türü değişkenine göre yapılan incelemede aile dışı
cinayet işleyenlerde Psikopatik sapma “Pd” eğilimi yüksek
bulunurken aile içi cinayetlerde Sosyal içedönüklük “Si”
eğiliminin yüksek olduğu görülmüştür. Bu Sosyal içedönüklüğün; cinayet eyleminden önce olabileceği gibi, cinayet eyleminden sonrada yaşanılan sosyal ve içsel çatışmalar
sonucunda meydana gelen içedönüklükten de kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Şar ve Öğünç, adam öldürme
suçu işlemiş 45 kadın üzerinde yaptıkları çalışmada, bu kişilerin MMPI’larını değerlendirmiştir. MMPI sonuçlarına
göre Sosyal İçedönüklükte, aile içi şiddet nedeniyle cinayet
işlemiş kadınların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur
(33). Bu araştırma ise erkek tutuklu veya hükümlü üzerinde
yapılmış olmasına rağmen, benzer şekilde sosyal içe dönüklük oranı aile içi cinayet işleyen erkeklerde yüksek bulunmuştur.
Psikopatik sapma puanları yaş ile ilgilidir. Psikopatik sapma
da yüksek puan alan kişiler, toplum kurallarını ve değerlerini kabul etmede güçlük çekerler ve çok sayıda antisosyal
davranış sergilemektedirler. Aşırı alkol ya da madde kullanımı yaygındır. Sıklıkla aile ilişkileri fırtınalıdır ve sorunları
için anne-babalarını suçlamaya yatkındırlar. Okulda başarısızlık, kötü çalışma öyküsü tipik özellikleridir. Dürtülerinin
anında doyumu için uğraşan impulsif kişilerdir. Sabırsızdırlar ve engellenmeye dayanma güçleri sınırlıdır. Çocuksu ve
olgunlaşmamış kişiler olarak çevreleri tarafından yorumlanabilirler. Narsistik, benmerkezci ve bencildirler. İnsanlarla
ilişkileri yüzeyseldir. Düşmanca ve saldırgan davranmaya
eğilimlidirler. Öfkelidirler ve agresif dürtülerini eyleme dönüştürme eğilimindedirler. En sık görülen tanıları kişilik
bozukluğudur. Alabilecekleri tanılar da; Antisosyal ve pasif
agresif kişilik bozukluğu olabilir (23).
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Sosyal anlamda içe dönük olan kişiler (sosyal içedönüklük puanı yüksek olanlar), sosyal ilişkilerde anksiyete
yaşayan, sosyal açıdan beceriksiz, başkaları tarafından soğuk ve uzak olarak tanımlanabilen ve kendilerini ortaya
koymak istemeyen kişiler olarak değerlendirilebilmektedir. Yakın aile çevresinde nispeten daha rahat olan kişiler
olarak görülmektedirler (23).
Araştırma grubunu oluşturan aile içi cinayetlerin ortalama profilleri incelendiğinde Histeri, Paranoya, Sosyal
İçedönüklük, Şizofreni ve Depresyon alt ölçeklerinde
yüksek puan aldıkları görülmektedir. Aile dışı cinayetlerin ortalama profilleri incelendiğinde ise Psikopatik sapma, Paranoya, Histeri, Depresyon ve Hipokondriazis alt
ölçeklerinde yüksek puan aldıkları görülmektedir. Aile içi
cinayet işlemiş grup aile dışı cinayet işlemiş gruba istatistiksel olarak kıyaslandığında, sadece Sosyal İçedönüklük
alt ölçeğinde aile içi cinayet işlemiş grubun lehine anlamlı
bir farklılık elde edilmiştir. Aile dışı cinayet grubunun lehine ise sadece Psikopatik Sapma da anlamlı bir farklılık
elde edilmiştir.
Ancak, aile içi cinayet işleyen erkeklerin ortalama profilleri incelendiğinde; Histerinin en yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 1) Bu kişilerin belirgin organları ile
ilgili yakınmaları, gerginliği, korkuları ve kuruntuları
bulunmaktadır. 3. alt ölçekte belirgin yükselme, strese
tepki gösteren ve fiziksel belirtiler geliştirerek sorumluluktan kaçan kişileri düşündürtmektedir. Psikolojik bakımdan aşırı derecede immatür olarak tanımlanabilirler.
Benmerkezcidirler, narsistik ve bencildirler. Diğer insanlardan çok fazla ilgi beklemektedirler. Diğer insanlar
bu beklentilere cevap vermez ise kızabilir ve düşmanca
davranabilirler (23). Yükselme gösteren diğer alt testler
ile değerlendirildiğinde bu kişiler, kızgın, immatür ve

bencil oldukları görülmektedir. Eleştiriye aşırı duyarlı,
kuşkulu, gergin ve zaman zaman şüphecidirler. Genelde
uzak ve sosyal açıdan çekingen kişilerdir. Evliliklerinde
uyumsuzluk, yüzeysel ilişkiler, boşanma ve alkolizm
temel özellikleri arasında bulunmaktadır. Şiddetli öfke
belirgin özellikleri arasında yer almaktadır. Düşmanca, saldırgan dürtüleri bulunmaktadır. Kızgınlıklarını
yumuşatamamakta ve bu duygularını ifade edebilecek
uygun yolları geliştirememektedirler. Çoğu zaman aşırı kontrollü olmalarına rağmen kısa saldırganlık dönemleri bulunmaktadır. Başkalarını cezalandırma ve
sorunları için başkalarını suçlama eğilimi içindedirler.
Atılgan değillerdir. Sıklıkla kişilik bozukluğu tanısı alabilmektedirler. Pasif agresif kişilik bozukluğu, agresif
tip veya şizoid kişilik tanısı alabilirler (23).
Kolburan araştırmasında eşlerini öldüren kişilerin ego
zayıflığının %57,6 oranında bulduğunu ifade etmektedir (25). Kulak da kasten adam öldürme suçu işlemiş
kişilerle yaptığı Rorschach araştırmasında, bu kişilerin
olgunlaşmamış (immatür) (%72), impulsif (%44) ve
daha agresif (%52) olarak bulduğu savında bulunmakta, bu kişilerin ego fonksiyonlarının ve sosyal ilişkilerinin zayıf olduğunu belitmektedir (36,37). Bu çalışmada
da, MMPI sonuçları aracılığıyla, literatürle uyumlu bir
şekilde, çalışma grubunun karşılaştırma grubuna göre,
immatür, sosyal ilişkilerinin ve ego fonksiyonlarının
zayıf olduğu görülmektedir. Bu kişilerin, agresif ve impulsif (tepkisel) kişilik yapısına sahip olabilecekleri ve
tepkilerini kontrol etmede yetersiz kalabilecekleri düşünülmektedir.
Her iki grupta bulunan kişilerin, yaşamsal işlevsellikleri sınırlı olan kişilerden oluşması dikkate alındığında,
aile içi cinayet işleyen kişilerin kısmı işlevsellikle orta

Şekil 1. Her iki grubun ortalama MMPI profilleri
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yaşa gelmiş olmaları ve vasıfsız işlerde orta yaşa kadar çalışmış olmaları ile birlikte aile içi dinamiklerinde ve aile
içi iletişimlerinde hayal kırıklıkları ile başa çıkmakta zorlanabilecekleri düşünülmektedir. Bu kişilerin yani sosyal
içe dönüklük puanı yüksek kişilerin, gelecek planlarının
tıkandığı düşünülen bu yaşlarda birikmiş öfke, agresyonun beklenmedik ve öngörülemez şekilde ortaya çıkması
kendine has bir görüntü çizdiğini düşündürtmektedir.
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SONUÇ
Tartışması yapılan kişilik boyutları ve sosyodemografik
özelliklerin tek başına aile içi ve aile dışı cinayet nedeni
olamayacağı çok açıktır. Bununla birlikte tartışılan kişilik
faktörlerinin, kişinin gösterdiği reaksiyon şekli, saldırganlık eğilimi ve uyarılma anındaki ilk reaksiyonu ile birlikte
suçu işlemede belirleyici bir etken olduğu düşünülmektedir. Her iki grubun MMPI profillerinin birbirlerine yakın
çıkması, çalışma kapsamına psikiyatrik tanı almış kişilerin
alınmamasından kaynaklandığını düşündürtmektedir.
Gerek MMPI testinin uzun olması ve bundan dolayı başka
testlerin uygulanamaması, gerek ilk aşamada görüşmeyi
kabul edip, daha sonra görüşmeye çıkmak istemeyen tutuklu veya hükümlülerin bulunması, gerekse belirlenen
aile içi cinayet tutuklu veya hükümlülerin görüşme talebini kabul etmemelerinden dolayı çalışma alanı kısmen dar
kalıp, daha detaylı bilgilere ulaşma imkanı sınırlı kalmıştır.
Çalışmanın sınırlılıkları şöyle sıralanabilir; Kendi talepleri
ile yapılan bir başvuru olmaması, gerçek işbirliğini kurmanın zor olması çünkü hüküm bile giymiş olsalar da adli
uygulamanın devam ettiği bir ortamda bulunmalarından
dolayı anlatacakları şeylerin gizliliğinden şüphe etmeleri
ve bu yüzden de bazı bilgileri bilinçli veya bilinçsiz olarak
saklama olasılığının bulunması, görüşme esnasında kendileri ile bir daha yüzleşmeleri ve işlenen suçu zihinlerinde kendilerini rahatlatacak şekilde yerleştirmeleri sonucunda gerçek cevaba ulaşmanın zorluğunun bulunması,
antisosyal, paranoid ve narsistik davranışlara ve tutumlara
sık rastlanıldığı düşünülen bu grupta, savunu ve yanıltıcı
cevap vermek alışkanlıkları olabileceğinden verilen cevapların doğruluğunun test edilememesinden dolayı projektif
olmayan testlerde kendilerini saklayabilmeleri yada olduğundan daha iyi gösterebilme olasılıklarının bulunması,
bu verilen cevapların tümünün doğru olduğunu kabul
etsek bile bu suçların ve davranışların kişiye özel olması
ve kolay standardize edilememesi, fizik ortamın nötr olmaması ve araştırmanın sadece İstanbul da yapılmış olmasıdır. Bu çalışmanın, çalışma alanının daha geniş tutulacağı ileriye dönük diğer çalışmalara kolaylık sağlayacağı
düşünülmektedir.
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Abstract

İnfektif endokardit (İE), kardiyak valvlerin ve/veya duvar endokardının patojen mikroorganizmalarca enfeksiyonudur. Yüksek morbidite-mortalite nedeniyle önemini korumaktadır. Bulguların spesifik
olmayışı, mikroorganizmaya göre değişken klinik tablo ve eşlik eden
komorbiditeler tanıda zorluklara neden olabilir. Yapılan bir çalışmada
İE olgularının büyük bir bölümünde (%27-38) tanının otopsiye dek
konulamadığı, bu oranın yıllar içinde tanı araçlarındaki ilerlemeye
karşın değişmediği ve özellikle transplantasyon, yoğun bakım ünitesi
hastalarında gözden kaçtığı gösterilmiştir. Bu çalışmamızda farklı ön
tanılarla (ilaç intoksikasyonu, pnömoni) YBÜ’mize sevk edilen damar
içi madde kullanımı (DMK) olan iki hasta örneğinden hareketle nadir
ancak olası patoloji “infektif endokardit”e dikkat çektik.

Infective endocarditis is an infection of cardiac valves and / or wall
endocardium by pathogenic microorganisms. It remains important
due to high morbidity-mortality. Non-specificity of findings, variable
clinical picture and accompanying comorbidities may cause difficulties
in diagnosis. In a study, it was shown that the diagnosis could not be
made until autopsy in the majority of IE cases (27-38%), this rate did
not change despite the advancement in diagnostic tools over the years
and it was overlooked especially in patients with transplantation, and
within the intensive care units. In this study, we drew attention to rare
but possible pathology known as “infective endocarditis” based on two
patients with intravenous substance use (ISU) who referred to our ICU
with different pre-diagnoses (drug intoxication, pneumonia).

Sonuç olarak DMK infektif endokardit gelişimi açısından yüksek risk
grubundadır. Batı toplumlarında uyuşturucu kullanımındaki artışa paralel genç erişkinlerde (15-34 yaş) görülen DMK’ya bağlı endokarditin
oranı sürekli artarak %27.7'den %42’ye yükselmiştir. Kuzey Amerika’da
2013’de saptanan endokarditlerin %12.1'i DMK’ya bağlıdır. Tedavi
sonrası bağımlılıktan kurtulma oranlarının çok düşük (<%8), tekrar
geri kabul oranları çok yüksek (%50) olmasından ötürü bu hastaların
tedavi maliyetleri yüksektir. Bütün bunların yanı sıra bu grup hasta
sosyal-toplumsal ek maliyet de oluşturur. Ülkemizde DMK’ya bağlı İE
sıklığı hakkında net bilgi veren çalışma olmamakla birlikte YBÜ’nde
yatan damar içi madde kullanımı öyküsü olan, enfeksiyon bulguları
hakim genç yaş hastalarda infektif endokardit hatırlanması ve özellikle
araştırılması gereken bir olasılıktır.

Anahtar Kelimeler: damar içi madde bağımlılığı, infektif
endokardit, yoğun bakım ünitesi

As a result, ISU forms a high risk group for the development of infective endocarditis. Parallel to the increase in drug use in Western societies,
the rate of ISU-related endocarditis seen in young adults (15-34 years
old) has increased continuously from 27.7% to 42%. 12.1% of the endocarditis detected in North America in 2013 is due to ISU. The treatment costs of these patients are high because the rates of addiction relief
after treatment are very low (<8%) and the readmission rates are very
high (50%). In addition to this, this group of patients also creates additional social costs. In our country, although there is no clear information
about the frequency of IE associated with ISU, infective endocarditis is
a possibility that should be remembered and specifically investigated in
young age patients who have a history of intravenous substance use in
ICU and whose infection findings prevail.

Key words: infective endocarditis, intravenous drug addiction,
intensive care unit
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GİRİŞ
İnfektif endokardit kardiyak valvlerin veya duvar endokardının bakteri, virüs, mantar ve çok daha nadir olmak üzere
riketsia, klamidiya, mikoplasma kökenli enfeksiyonudur. Nadir
görülmesine, tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere karşın
halen tanısal - tedavisel güçlükler ve yüksek morbidite-mortalite nedeniyle önemini korumaktadır (1). Patoloji, gelişmekte
olan ülkelerde romatizmal kapak veya konjenital kalp hastalıkları zemininde daha genç hasta grubunda oluşurken gelişmiş
ülkelerde yaşam süresinin uzaması ve geriatrik popülasyonun
artmasına bağlı kalsifik kapak lezyonları zemininde ileri yaşlarda gelişir. Ek olarak kapak replasmanı yapılanlarda ve normal
kapak varlığında da katater başta olmak üzere damar içi alet
uygulamalarında, damardan uyuşturucu kullananlarda daha
patojen etkenlerin de sorumlu olmasıyla sıklığı hızla artmaktadır (2).
İnfektif endokarditlerde ateş, konjestif kalp yetmezliği, yeni gelişen ya da karakteri değişen üfürüm, ileti anomalisi, sistemik
emboli ve periferik bulgular (Osler nodülü, Janeway lezyonları,
Roth spot) sıklıkla saptanan semptomlardır (1,3). Ancak neredeyse bu semptomların çoğu diğer hastalıklarda da görülebileceğinden ve bu hasta grubuna eşlik eden komorbiditeler (diyabet, böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, vb.) nedeniyle
tanıda zorluklara neden olabilir. Ek olarak kinik tabloda etken
mikroorganizmaya ve birlikte olduğu diğer patolojilere paralel
ciddi değişkenlik gösterebilir. Yapılan bir çalışmada infektif endokardit olgularının %27-38’inde tanının otopsiye dek konulamadığı, bu oranın yıllar içinde tanı araçlarındaki ilerlemeye
karşın değişmediği (1970-1985 dönemi %35, 1986-2008 dönemi %42.8) ve özellikle yoğun bakım ünitesi, transplantasyon
hastalarında gözden kaçtığı gösterilmiştir (4).
Biz de bu çalışmamızda farklı ön tanılarla (ilaç intoksikasyonu,
pnömoni) YBU’mize sevk edilen damar içi madde bağımlısı iki
hasta örneğinden hareketle bu grup hastada araştırılması gereken nadir ancak olası bir patolojiye “infektif endokardit” dikkat
çekmek istedik.
ÖRNEKLER
Örnek 1: 24 yaşında erkek hasta, tıbbi geçmişinde eroin kullanımı öyküsü mevcut. Birkaç kez farklı merkezlerde farklı
tanılarla (pnömoni, vaskülit) tedavi görmüş. Ailesince psikiyatrik destek sonrası bir süreden beri madde bağımlılığından
kurtulduğu, ailesiyle birlikte onların yakın takibinde yaşadığı
ifade ediliyor. Hasta normal yaşantısını psikiyatrist kontrolünde aralıklı nonspesifik yakınmalarla evde ailesinin gözetiminde
sürdürürken sabah kahvaltı sonrası genel durumu hızla bozulmaya başlamış. Baş ağrısı, takiben ajitasyon ve sonra da uyku
54 Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.tr

hali gelişmiş. Tabloya idrar inkontinansı eklenmesi üzerine
112’yle bir hastanesinin acil servisine götürülmüş. Hastaneye kabulünde şuur açık ancak konuşması anlamsızmış.
Acildeki takibi sırasında hızla Glasgow Koma Skalasısı
(GKS) düşmüş ve solunumu durmuş. Hemen entube edilerek ilaç (eroin?) entoksikasyonu ön tanısıyla YBU’mize
sevken gönderildi. Ünitemize kabulünde GKS 3 pupillalar
dilate, ışık-kornea refleksi bilateral (-), okulosefalik refleksler (-) olan hastaya acil kranyal BT çekildi. Kranyal BT’de
orta hatta 8 mm şifte neden olan çevresi ödemli yer kaplayan lezyon (abse?) saptandı. Diffüzyon MR’da BT’ye ek
olarak tonsiller herniasyon, foramen magnum düzeyinde
BOS mesafesinin tümüyle silindiği, posterior fossada serebellar hemisferle ve beyin sapı düzeyinde diffüz enfarktla uyumlu diffüzyon kısıtlaması görüldü. MR anjioda sol
ICA’nın içindeki trombusla tam oklüde olduğu saptandı.
Klinik tablosu nedeniyle nöroşirurşik girişim düşünülmeyen hastanın idrarında uyuşturucu madde tarama testi (-)
çıktı. Aynı zamanda WBC: 19700 CRP: 185, Procalcitonin:
0,82, D-dimer: 27400 bulundu. İnfektif endokarditten şüphelenilerek yapılan trans torasik ekokardiyografide (TTE)
triküspid kapakta 9x9 mm vegetasyon izlendi ve orta derecede triküspid yetmezliği, EF %70, duvar hareketleri normal olarak saptandı. Daha ayrıntılı araştırma için yapılan
transözefagiyal ekokardiyografik (TEE) incelemede aort ve
mitral kapaklarda vejetasyon ve perikardiyal effüzyon görülmedi. Gelişinde alınan kan kültürlerinde üreme olmadı.
Ampirik olarak Meropenem 3x1 gr iv ve Vankomisin 2x1
gr iv başlandı. İlaç entoksikasyonu olması ihtimali zayıf da
olsa var olduğundan nörolojik tablosuna karşın mekanik
ventilasyon, hemodinamik, metabolik, nutrisyonel destek,
antiödem-antikonvulsif tedavi dahil yoğun bakım desteğine devam edildi. 72 saat sonra MR tekrarlandı, EEG çekildi.
Beyin ölümü tanısı kesinleştirilerek aileye bilgi verildi ve tedavileri sonlandırıldı.
Örnek 2: Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş şikayetleriyle
bir hastanenin acil kliniğine başvuran 33 yaşında erkek hastada ciddi pnömoni bulguları saptanmış. Tıbbi geçmişinde
madde bağımlılığı, HbsAg (+) ve 2012 yılında “Edinilmiş
Bağışıklık Eksikliği Sendromu” (HIV+) tanısı almış, tedavi
başlanmış ancak 1.5 yıl önce kendi kararıyla yarım bırakmış. Oksijen desteği, bronkodilatör tedavi ve antibiyoterapiye rağmen dispneik, takipneik, taşikardik, yüksek ateşli ve
desature (SpO2 %70) seyretmeye devam eden hasta solunum yetmezliğinin artması, şuurunun kapanması ve mikst
asidoz gelişmesi üzerine entube edilerek akut pnömoni ön
tanısıyla YBU’mize sevk edildi. Geliş tablosu; Orotrakeal
entube, şuur kapalı (sedatize/kürarize?), pupiller izokorik,
IR/KR (++/++), taşikardik (KTA:130-140/dk), ritim sinus,
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hipotansif (82/44 mmHg), arteryal kan gazında respiratuar
ve metabolik (mikst) asidoz mevcut, dinlemekle akciğer sesleri derinden alınıyor, bilateral yaygın ralleri ve ronkus mevcut, batın serbest, özellik yok, periferik nabızlar zayıf palpabl.
EKG'de belirgin patoloji saptanmadı. WBC: 25000, CRP:
182, Procalcitonin: 1,34 (ciddi enfeksiyon lehine yüksek).
Toraks BT'si bilateral difüz pnömonik infiltrasyon (mikroabse ile uyumlu), invaziv fungal enfeksiyon ekarte edilemedi.
Tam invaziv monitörize edildi. Sıvı elektrolit dengesine yönelik replasman desteği ve hipotansiyonun devamı üzerine
vazopressor destek başlanarak hemodinamik stabilizasyon
sağlandı. ALI/ARDS ile uyumlu klinik tablo agresif mekanik
ventilasyonla arteryal kan gazında respiratuar parametreleri
düzeldi. Metabolik asidoz ise artarak devam etmesi, sıvı replasmanı ve diüretik tedaviye yanıtsız oligüri devam etmesi
üzerine kontinu venövenöz hemodiyafiltrasyon (CVVHDF)
başlandı. Hastanın klinik tablosundan immunsupresyon zemininde bir odak olabileceği düşünülerek transtorasik ekokardiyografik inceleme yapıldı. Aort kapakta yaklaşık 1,1x1,6
mm, mitral kapak posterior leaflet altında 1,1x2,1 mm vejetasyon görüldü, kapak yetersizliği izlenmedi. EF %60 ölçüldü. Perikardiyal effüzyon saptanmadı. İmipenem 4 x 500 mg
iv, Trimetoprim/Sulfometoksazol 3 x 1 iv, Linezolid 2 x 600
mg iv, Gentamisin 3 x 80 mg iv, Flukonazol 2 x 100 mg iv olarak antibiyoterapisi düzenlendi. Kan kültüründe metisiline
dirençli stafilokokus epidermidis (MRSE) üredi. Uygulanan
yoğun bakım ve tedaviye olumlu yanıt veren hastanın 2. gün
şuuru açıldı, 11. gün CVVHDF kesildi ve 12. günde ekstube
edildi. Hastamız salahla YBU yatışının 15. gününde tedavisinin devamı için enfeksiyon hastalıkları servisine nakil edildi.
TARTIŞMA
İnfektif endokardit (IE), morbidite ve mortalite oranı yüksek
bir hastalıktır. İlk olarak 16. yüzyılın ortalarında tanımlanmış
olmasına karşın hastalığa sistematik yaklaşım ve bunların
makale halinde yayınlanması Kraliyet Tıp Akademisi’nde
verilen konferanslarda 1885 yılında Osler tarafından başlatılmıştır (5). Geçen yüzyıl içinde tanıdaki (6), medikal tedavideki (7) ve cerrahi tedavideki (8,9) baş döndürücü gelişmelere karşın mortalite son 25 yıldır çok da fazla değişmemiştir.
Halen hastane içindeki mortalite %15-20, ve ilk yıl içindeki
mortalite %40 düzeyindedir (3,10).
İnfektif endokarditin görülme sıklığı gelişmiş ülkelerde
3-10/100.00’dir. Hem gelişmekte hem de gelişmiş ülkelerde görülmesine karşın hasta profili farklılıklar göstermektedir (11). Gelişmekte olan ülkelerde halen devam eden romatizmal kalp hastalığı sorunu nedeniyle
hasta yaşı daha genç, infeksiyonun toplumdan edinilme

sıklığı daha yüksek ve etkenler daha farklıdır (12).
Gelişmiş ülkelerde ise romatizmal kalp hastalığının azalması
ve nüfusun yaşlanmasıyla dejeneratif kalp kapak hastalıkları
sıklığı artar, hasta yaşı yükselir. Mortalitede anlamlı bir değişiklik olmamasının nedenlerinden birisi de özellikle gelişmiş
ülkelerde hastaların eskiye göre daha yaşlı ve daha çok ek hastalığa sahip olmasıdır. Ayrıca sağlık hizmetlerinden kaynaklanan ve kalp içi cihazlarla ilişkili olgularda artış da dikkati
çekmektedir. Ek olarak etkenler sıklı iatrojenik, daha patojen
ve çoğu ilaca dirençlidir (11,12).
Gelişmiş ülkelerdeki genç hasta grubunda ise neden çoğunlukla damar içi yasadışı madde kullanımıdır. Delahaye ve arkadaşlarının 1995 yılında yayınladıkları infektif endokarditin
Fransadaki insidans ve karakteristiklerini gösteren bir çalışmada 1991 yılında saptanan 415 vakadan 20’sinin (%4.82) damar içi madde kullanan bağımlı olduğunu bildirmiştir (13).
Aynı şekilde 2000-2009 yılları arasında İzlanda’daki vakaları
irdeleyen bir diğer çalışmada ise infektif endokardit sıklığının
diğer ülkelere oranla daha düşük olmasına karşın 88 hastanın
16’sında (%18) damar içi yasadışı madde kullanımı saptanmıştır (14). Bu konuda yakın tarihli bir başka çalışmada ise
Kuzey Amerika’daki infektif endokarditlerin %16’sının damar içi yasadışı madde kullanımına bağlı olduğu söylenmektedir (3). Ne yazık ki yıllar içinde uyuşturucu kullanımındaki
artışa paralel genç erişkinlerde (15-34 yaş) görülen damar içi
yasadışı madde kullanımına bağlı endokarditin oranı sürekli artarak %27.7 den % 42’ye yükselmiştir. 2013’de saptanan
endokarditlerin %12.1 damar içi yasadışı madde kullanımına
bağlıdır (15). Bu hastaların tedavisi uzun sürmekte ve maliyeti daha yüksek olmaktadır. Ek olarak bu grupta tekrar geri
kabul oranları çok yüksek olup (yaklaşık %50), tedavi sonrası
bağımlılıktan kurtulma oranları da çok düşüktür (<%8) (16).
Tüm bunlar tedavi maliyetini arttırmanın yanı sıra sosyal ve
toplumsal ek bir maliyet de oluşturur (15,16).
Ülkemizde infektif endokarditin sıklığı ile ilgili yapılmış güncel, geniş kapsamlı bir çalışma yoktur (12). Çeşitli yazarlarca
İE’nin bildirimi zorunlu hastalıklardan olmamasının böyle
geniş kapsamlı çalışmaları engellediğini düşünülmektedir.
Bu konudaki yayınların büyük bölümü olgu sunumu şeklinde olup sınırlı sayıda vaka serisi yayınlanmıştır (17). Bu sınırlı
sayıda vaka serisinin çoğunda ilaç bağımlısı hastalarla ilgili
bir bilgi paylaşılmamıştır ya da saptanamadığı söylenmektedir (18-24). Konuyla ilişkili ülkemizde yayınlanan çok az
sayıdaki makalelerden birinde Leblebicioğlu ve arkadaşları
2002-2004 tarihleri arasında 17 Eğitim ve Araştırma Hastanesinde izlenen 112 hastadan 9 unda (%8) non kardiyak risk
faktörü olarak İntravenöz (IV) yasadışı madde kullanımının
saptandığını bildirmişler (25). 2000-2013 tarihleri arasında-
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ki 325 infektif endokardit vakasını değerlendirildiği ülkemizin
en büyük hasta serisinde ise Şimşek-Yavuz ve arkadaşları predispozan faktör olarak sadece 3 (%0.9) damar içi yasadışı madde kullanımı saptamışlardır (26).
Bütün dünyada uyuşturucu kullanım yaşı düşmekte ve toplam
sayı artmaktayken ülkemizle ilgili bazı sosyal veriler de dikkat
çekicidir. Brüksel’de açıklanan 2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu’nda Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir transit ülke olmaya devam ettiği, uyuşturucu ile mücadele alanında
çok sert yasalara sahip olmasına karşın son bir yıl içerisinde ele
geçirilen eroin, sentetik uyarıcı ve amfetamin miktarının tüm
Avrupa Birliği ülkelerinde ele geçirilen miktarın çok üzerinde
bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca raporda Türkiye’deki aşırı doz
ölüm oranlarının son on yılda ciddi arttığına da dikkat çekilmiştir (27). Adalet Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında 105
kişi uyuşturucudan hayatını kaybederken 2016 yılında bu sayı
920’ye yükselmiştir. 2017 yılında Türkiye’deki uyuşturucu madde suçlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 oranında artış olduğu ifade edilmiş, bunların büyük bir bölümünün uyuşturucu
kullanımı ve bulundurma kaynaklı suçlar olduğu belirtilmiştir
(27,28).
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2004 ile 2016 yılları arasında
madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi
görenlerin oranı 25 kat artmıştır. Bu veriler, uyuşturucu tedavisi için kliniğe başvuranların her yıl ortalama 2.5 kat yükseldiğini ortaya koymaktadır. Bu dönem içinde 2004'te 12 bin 656,
2016'da ise 265 bin 384 madde kullanıcısı ayaktan veya yatarak
tedaviye alınmıştır. 10 yıllık dönemde 15-24 yaş grubunda kliniğe yatanların sayısı genç kızlarda yüzde 62.8, erkeklerde ise
yüzde 154.39 artış göstermiş olup 15 yaş altında kliniğe yatanların sayısı 4 bin 720'den 11 bin 739'a yükselmiştir (28,29).
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
(TUBİM) 2019 Genel Nüfus Araştırması’na göre yasadışı maddeyi ilk kullanım yaş ortalaması 19 olup en yoğun kullanım
15-34 yaş grubundadır (%65). En yüksek vaka sayısı sırasıyla
İstanbul, Adana, Antalya, Gaziantep, Bursa, Ankara, Konya, İzmir, İçel ve Diyarbakır illerinde saptanmıştır (29).
Yoğun bakım ünitemiz madde bağımlılığının ya da endokarditlerin rutin takip ve tedavi edildiği bir servis değildir. Ek olarak
ünitemiz 3. düzey bir YBU olup hastalar tedavi gördükleri diğer
kurumlardan farklı dal uzmanları tarafından konsulte edilerek
sevken gelmektedir. Hastanemiz YBU yatak kapasitesi yüksek
olmakla birlikte sadece son bir yıllık süreçte (1 Ocak – 31 Aralık
2018) çok merkezli bir çalışmada 14 yılda saptanmış vakalarla
benzer sayılara ulaşmamız dikkat çekicidir.
Sonuç olarak infektif endokarditin tanısı ve tedavisi bu makalenin konusu dışında olup konuyla ilişkili pek çok güncel, daha
yetkin kaynaklardan bilgi edinmek olasıdır. İnfektif endokar56 Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.tr

ditin özellikle gençlerde damar içi yasadışı madde kullanımıyla ilişkisi son 20 yıldır uluslararası her platformda vurgulanmaktadır. Sıkıntıyı yaşamış - yaşamakta olan gelişmiş
toplumlar yayınlarla geçmiş deneyimlerini gelişmekte olan
ülkelerle paylaşmakta ve olası tehlikelere dikkat çekmektedirler (30-33). Ülkemizde damar içi madde kullanımına
bağlı infektif endokardit sıklığı hakkında net bilgi olmamakla birlikte YBÜ’nde yatan, madde kullanımı öyküsü
olan, enfeksiyon bulguları hakim genç yaş hastalarda infektif endokardit hatırlanması ve özellikle araştırılması gereken bir olasılıktır. Burada hekimlere düşen günlük çalışma
hayatlarında bu iki patolojinin sık görülen birlikteliğini göz
önünde bulundurmaktır.
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Abstract

Özet

The aim of this research was Compare of the oucome of IVF
cycles in poor ovarian reserve (POR) patients with the unexplained infertility group with normal ovarian reserve. IVF results of 488 patients who applied to the German hospital IVF
center between 2012 and 2014 for infertility were retrospectively
analyzed. Of these, 292 cases were included in the POR group
and 192 cases in the unexplained infertility group. Female age,
hormonal parameters, oocyte counts, embryo development
levels and clinical pregnancy rates were evaluated. The mean
female age, duration of infertility, basal FSH value, duration
of ovulation induction, and dose of gonadotropins used were
found to be higher, and AMH level, antral follicle count and E2
value on the day of hCG administration were lower in POR cases compared to unexplained infertility cases (p <0.001). Body
mass index, basal LH value, basal E2 value were similar in both
groups. Sperm parameters did not differ between groups. In the
POR group, the number of oocytes collected, the number of
mature oocytes, and the number of Grade I and Grade II embryos were significantly lower than the unexplained infertility
group (p <0.001). The clinical pregnancy rate was significantly
lower in the POR group (19.6%) than in the unexplained infertility group (33.6%) (p <0.01). In Conclusion patients with poor
ovarian reserve, the number of mature oocytes, day 3 embryos
and clinical pregnancyrate are lower in an IVF cycle compared
to patients with normal reserves.

Bu çalışmada, zayıf over yanıtı olan (POR) olgularda IVF uygulaması sonuclarını normal over rezervine sahip acıklanamayan infertilite grubu ile karşılaştırmayı amacladık. 2012-2014 yılları arasında
Alman hastanesi IVF merkezine infertilite nedeniyle başvuran 488
hastanın IVF sonucları retrospektif olarak incelendi. Bunlardan 292
olgu zayıf over yanıt grubunda, 192 olgu acıklanamayan infertilite
grubunda değerlendirildi. Calışmada kadın yaşı, hormonal parametreler, oosit sayıları, embriyo gelişim duzeyleri ve klinik gebelik
oranları değerlendirildi. Bu calışmada POR olgularında ortalama
kadın yaşı, infertilite suresi, bazal FSH değeri, ovulasyon induksiyon
suresi ve gonadotropin dozu acıklanamayan infertilite vakalarına
gore daha yuksek bulundu (p <0.001). AMH duzeyi, antral folikul
sayısı ve HCG gununde E2 değeri duşuk bulundu (p <0.001). Vucut
kitle indeksi, bazal LH değeri, bazal E2 değeri her iki grupta benzer
bulundu. Sperm parametreleri gruplar arasında farklılık gostermedi.
POR grubunda toplanan oosit sayısı, olgun oosit sayısı ve Derece I
ve Derece II embriyo sayısı acıklanamayan infertilite grubundan
anlamlı olarak duşuk bulunmuştur (p <0.001). Klinik gebelik oranı POR grubunda (% 19.6) acıklanamayan infertilite grubuna gore
anlamlı derecede duşuktu (% 33.6) (p <0.01). Sonuç olarak IVF uygulamalarında, duşuk yumurtalık rezervi olan hastalarda, olgunlaşmış oosit sayısı, 3. gun kaliteli embriyo sayısı ve klinik gebelik oranı
normal rezervleri olan hastalara gore daha duşuktur.

Anahtar kelimeler: zayıf yumurtalık rezervi, açıklanamayan

infertilite, AMH

Key words: poor ovarian reserve, unexplained infertility,
AMH
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Comparison of The Outcome of IVF Cycles Between Poor Ovarian Responders and Unexplained Infertility Patiens

INTRODUCTION

MATERIAL AND METHOD

When medical data are analyzed in terms of infertility
source, it has been stated that 30% men, 45% women
and 25% unexplained factor are effective (1,2,3). The
causes of female-related infertility can be summarized
such as ovarian factors, tubal factors, uterine factors,
cervical factors (4, 5). The most important parameters
in the treatment of reproduction in women due to aging are the primordial follicle reserve, the number and
quality of oocytes. While the depletion of the ovarian
reserve results in menopause, the decreasing reproductive potential in the pre-menopausal period is primarily related to the number and quality of oocytes (6).

The IVF results of 488 patients who applied to the
German hospital IVF Center for infertility between
2012 and 2014 were analyzed by retrospective case
control . In order to realize the study, ethical permission number 55 and 14.4.2017 was obtained
from the Hospital ethics committee. Women with
POR as patient groups and women with normal
ovarian reserve who applied for unexplained infertility were considered. In both groups, the intrauterine cavity was found normal after being examined
by hysterosalpingogram or hysteroscopy before being programmed. Age of women, hormonal parameters, total oocyte count, mature oocyte count and
embryo development levels were evaluated.

Ovarian insufficiency or poor ovarian response (POR)
indicates a decrease in the amount of ovarian follicular
pool in women of reproductive age and is one of the
important causes of infertility. Low ovarian response
(POR) due to decreased follicular reserve in the ovaries results in a low number of oocytes collected during
in vitro fertilization-embryo transfer (IVF-ET) process
(7). POR affecting a large number of women is seen
between 5-18% in the society (8). Studies show that approximately 10% of women undergoing IVF received a
poor response to gonadotropin stimulation (9,10). Decreased ovarian reserves are a condition that occurs in
women mostly in their late 30s, but it can also be seen
in young women. It is believed that there is an accelerated decline in folliculogenesis at the age of 37-38 when
the number of follicles falls below 25,000 critical values
(11). Today, many tests have been developed to evaluate the ovarian reserve. These are methods such as age,
estradiol (E2), inhibin-B, serum basal follicle stimulating hormone (FSH), anti-muller hormone (AMH) levels, and antral follicle count (AFC) and ovarian biopsy.
While studies have not been determined exactly what
the most reliable test is, AMH has been suggested as
one of the most reliable markers (12,13,14). Recently,
it has been suggested that serum AMH level correlates
significantly with AFC and the number of oocytes collected and is also associated with abortion and fertilization rate in IVF cycles (15).
In POR cases, the standards determined in the prediction of embryo development with hormone evaluations and other parameters have not been established
yet (16) . In this study, IVF results were examined by
comparing the outcomes of patients identified as POR
with those with unexplained infertility.

Group 1; poor ovarian response (POR): In clinical
practice of assisted reproductive technologies, it is
evaluated as a part of patients responding to ovulation induction by producing fewer than average
number of follicles (16). The POR group was determined according to the ESHRE consensus. The
ESHRE consensus describes "poor ovarian response
(POR)" when at least two of the following three
features are present in women: advanced maternal
age (≥40 years) or any risk factor for POR, previous
poor ovarian response (with traditional stimulation
protocol ≤3 oocytes), and abnormal ovarian reserve
test, antral follicle count (AFC) <5-7 follicles or
AMH <1.1 ng / ml (16). AMH hormone evaluations
were performed as in Table 1 (17).
Group 2; Unexplained infertility (Control Group):
If all diagnostic tests performed in the infertility
evaluation give normal results, unexplained infertility is diagnosed. In this group, ovarian response to
ovarian reserve and ovulation induction was normal
in women.
292 patients in the POR patient group and 196 patients in the unexplained infertility patient group
were studied. Hormonal findings, ages, body mass
indexes, semen analysis, embryo development,
number of embryos and clinical pregnancy were recorded. FSH and AMH levels obtained from stimulated cycles were evaluated based on the table below
(Table 1) (18,19). Statistical analysis of the study was
done using IBM SPSS STATISTICS version 22 program.
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Table 1. Evaluation of anti-mullerian hormone
values in obtaining oocytes (18,19).
AMH (ng/dl)

Clinical value

>6		

Very high

4-6			
2-4		
<2			

high
moderate
low

RESULTS
In this study, the mean female age, duration of infertility, FSH value, duration of ovulation induction and go-

nadotropin dose were found to be higher in POR cases
compared to unexplained infertility cases (p <0.001).
AMH level, antral follicle number and E2 value on hCG
day were low in POR cases (p <0.001) (Table 2). Body
mass index, basal LH value, basal E2 value were similar
in both groups. Sperm parameters did not differ between
groups (Table 2).The number of oocytes collected, the
number of mature oocytes, and the number of Grade
I and Grade II embryos were significantly lower in the
POR group than in the unexplained infertility group (p
<0.001) (Table 3).The clinical pregnancy rate was significantly lower in the POR group (19.6%) than in the unexplained infertile group (33.6%) (p <0.01).

Table 2. Demographic data in infertile cases with poor response and unexplained
				
				

POR		

Unexplained		

n=292 		

P

infertilit (n= 196)

Age (years)			

39,2±5,4			

32,6±4,6			

0,001

Duration of infertility		

9,0±4,8			

6,9±4,7			

0,039

Body mass index			

27,4±4,1			

25,1±4,3			

0,112

Antral follicule count		

3,61±2,59		

9,4±4,1			

0,001

Ovulation induction (days)		

11,6±4,8			

8,9±1,9			

0,001

Total Gonadotrophin (IU)		

3427,5±1054,9		

2718,0±1334,6		

0,001

3. rd day FSH (mIU/ml)		

11,6±5,2			

7,0±2,5			

0,001

3. rd day LH (mIU/ml)		

5,6±3,6			

4,9±2,6			

0,059

3. rd day E2 (pg/ml)		

49,2±32,0		

39,2±25,5		

0,600

HCG day E2			

510,0±351,8		

1173,8±829,4		

0,001

AMH (ng/ml)			

1,1±0,5			

2,9±2,1			

0,001

Sperm concentration (mil/ml)		

94,1±46,8		

88,3±32,8		

0.650

Sperm morphology (%)		

4,3±4,1			

6.2±2,5			

0.089

Sperm motility (%)			

36,±12,8			

39,1±5,8			

0,176

Table 3. Oocyte and embryo parameters of poor responders compared to control
				
				

POR		

Unexplained		

n=292 		

P

infertilit (n= 196)

The number of oocyte		

1,9±1,5			

7,9±4,2			

0,001

M2 oocyte			

1,4±1,1			

5,9±3,6			

0,001

% of M2 oocyte			

88,2±18,4 		

85,6±21,9		

0,203

GV oocyte			

0,4±0,5

1,0±1,4			

0,005

Fertilization (%)			

74,7±23,8

71,3±2,5			

0,187

Total grade 1 emb			

0,8±0,6			

2,5±1,7			

0,001

Total grade 2 emb			

0,7±0,4			

2,6±1,6			

0,005

Clinical pregnancy (%)

%19,6

%33,6			

0.01
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DISCUSSION
In women, unlike men, AMH is not expressed during sex
differentiation, but it is first seen in the newborn ovary
in granulosa cells of primordial follicles. AMH continues to be expressed in granulosa cells of growing follicles
until the recruitment stage, a process controlled by FSH
(22). In the mouse ovaries, this selection takes place in
the early antral stage and in the human, 4-6 mm sized
antral folliIcles (23).
The effect of antimullerian hormone (AMH) related to
ovarian reserve has been studied for a long time. In a
study by Visser et al., It shows that serum AMH levels
decrease in pre-menopausal women with age (24). In addition, AMH serum levels show a significant correlation
with the number of antral follicles, thus suggesting that
AMH levels reflect the size of the primordial follicle pool.
Evaluation of the ovarian reserve is particularly important in the IVF clinic, where AMH has been found useful
as predictive of poor response. Studies have confirmed
the use of serum AMH levels as markers for the quantitative aspect of the ovarian reserve (25). In other studies,
the effect of female age on IVF results was evaluated. Hu
et al. reported a statistically significant decrease in the
success rate with age (26). Since basal FSH, AMH, and
antral follicle number (AFS) change with age, negative
relationships are generally shown with assisted reproductive technology results (26). In a study by Broer et
al. reported that AMH is at least as effective as antral follicle count in predicting poor ovarian response and pregnancy (25). Many researchers have tried to determine a
differential value to predict AMH's pregnancy success
and failure (28,29). In our study, it was observed that the
mean age of the patients with weak responses was statistically significantly higher compared to the control, and
the AMH values were significantly lower in this group.
The maturation of the human follicle can be divided into
four stages: primary follicle, secondary follicle, and mature follicle, regardless of a natural cycle or stimulated
ovulation cycle. AMH secreted from granulosa cells in
this process, rising FSH hormones act in the growth process of oocyte. It has been shown that with aging, morphology of oocyte and zona pellucida changes and the
number of good quality embryos decreases (30). Studies have suggested that FSH is not a good predictor of
ovarian reserve and response (31). Some studies have
shown that FSH is better than the female age in estimating the number of oocytes taken (32). Galey-Fontaine et
al. compared the pregnancy rates of poor responders ac-

cording to basal FSH level in their study (31). The analysis, which included 163 participants with normal or high
basal FSH levels, showed a significant decrease in pregnancy rates of women with high baseline FSH compared
to those with normal FSH. The results of this study confirmed with our study. In our study, it was observed that
the total gonadotropin dose was significantly higher and
the treatment period was longer in the poor responder
patient group. In addition, the fertilization rate and body
mass index did not differ between the groups. However, Tanriverdi et al. in their study, the average female
infertility period and total gonadotropin dose did not
differ significantly between the two groups (33). However, there was a significant difference between the mean
values between AMH and FSH and serum estradiol on
the day of HCG injection in 2 groups. In addition, the
total number of oocytes differed significantly between
the 2 groups. However, the fertilization rate (fertilized
oocytes / ICSI oocyte count), percentage of good embryos (grade 1 embryo + grade 2 embryos / total embryos
number), and oocyte maturation rate (M2 oocyte count
/ total oocyte count) did not differ significantly between
the groups (33). In our study, the number of developing embryos was found to be lower compared to those
with normal ovarian reserve. The classification criteria
for patients with poor responses reported in the literature are baseline FSH levels, the number of aspirated
oocytes, the woman's age and the E2 level measured on
the day of HCG (34,35). Most studies have emphasized
that age and depleted ovarian egg reserves are the main
factors that cause a weak ovarian response, and the agerelated decrease in ovarian function causes a decrease
in the number of follicles available for stimulation. Several studies have emphasized that AMH can be a strong
indicator in determining the ovarian response. In their
studies, Irez and Sahmay found a close relationship between serum AMH value and oocyte count (19,35). On
the other hand, in the study of La Marca et al., there was
no significant difference between the ages of the good
and poor responders, even if those who responded well
were older, they did not correlate with the negative relationship between the ovarian response to female aging in this induction (12). In our study, the female age
was found to be high in the weak response group. This
result is also in conformity with the rule of decreasing
ovarian reserve with age (36). Two separate patient data
meta-analyzes related to poor and over-response prediction were published by Broer et al in 2014 (37). With this
study, it has been determined that AMH is useful in pre-
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dicting ovarian hyperstimulation and also a valuable test
to be used in evaluating ovarian response. Changing the
doses of gonadotropin, which are frequently applied in
poor responders during ovarian stimulation treatment,
has failed to provide a clinical benefit (37).
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• Bu bölümde; araştırmanın amacı, temel prosedürleri,
yöntem ve gereci, temel bulguları ve sonuç başlığı altında, çalışmanın kısa ve açık bir özeti yer almalıdır.
• Özet bölümünde ilk kullanımda kısaltmalar açık olarak
kullanılıp, geri kalan bölümlerde kısaltma olarak kullanılmalıdır. şekil, tablo ve atıf yer almamalıdır.
• Özetin altında “Anahtar Kelimeler” bulunmalı ve sayıları 3-6 arasında olmalıdır.
• Ayrıca Türkçe başvurularda mutlaka İngilizce özet
(Abstract) yer almalıdır. İngilizce özetin altında da
“Keywords” bulunmalıdır.
• Abstract ve Keywords; Türkçe özet ve anahtar kelimeler
ile birebir uyumlu olmalıdır.

Ana Metin

• Ana metin sayfaları, metin çeşidine göre bölümlendirilmelidir.
• Özgün araştırmalarda amacın belirtildiği giriş, gereç ve
yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç kısımlarını içermelidir.
• Olgu sunumu amacın belirtildiği kısa bir girişten sonra
detaylı olgu ve tartışmadan oluşmalıdır.
• Derlemelerde önce kısa bir giriş yapılmalıdır ve ardından derlemenin konusuna uygun oluşturulmuş bölümler bulunmalıdır.
• Metin türleri ile ilgili sayı kuralları aşağıdaki tabloda
yer aldığı şekilde olmalıdır.
• Metinde “Arial” yazı karakteri 11 punto olarak kullanılmalıdır.
• Satır aralığı 1,5 olarak ayarlanmalıdır.
• Sayfa numarası sağ alt köşeye eklenmelidir.
• Metinde verilen ölçümler; uluslararası birimler siste-

mine uygun olarak verilmelidir.
• Ölçü birimleri dışında kısaltma kullanılacaksa önce açık
şekilde, hemen arkasından kısaltması belirtilmelidir.
• İlaç isimlerinde jenerik isimler (INN) kullanılmalıdır.
Araştırmalarda tescilli markalar kullanıldığında; metodlar bölümündeki jenerik ismin ilk sayısından sonra,
markanın adını ve üreticinin adının parantez içinde belirtilmesi gereklidir.
Metin		
Ana
Türü		
metin
		
kelime
		sayısı
(maks.)
Özgün
Araştırma
Makalesi
Derleme
Olgu Sunumu
Editöre
Mektup
500

Anahtar
Özetin
kelime kelime
sayısı		
sayısı

3-6
3-6
3-6
-

250- 350
En fazla 250
En fazla 250
-

Giriş:

Araştırmanın gerekçesini, amacını ortaya koymalıdır. İlgili referanslarla desteklenmeli, bulgu ve sonuç
içermemelidir.

Yöntem ve Gereç:

• Bu bölümde araştırma için kullanılan yöntem/metot açık bir şekilde belirtilmelidir.
• Çalışmanın niteliğine ve tasarımına göre alt başlıklar halinde bilgi verilebilir (Deneklerin seçimi, çalışma gruplarının tasarımı, deney prosedürü, istatistiksel analiz vb).
• Özgün araştırma makalelerinde; örneklemin büyüklüğü ve deney gruplarının tasarımı açıklanmalıdır.
• Kullanılan istatistik analiz yöntemi belirtilmelidir.
• İstatistiksel anlamlılık değeri olarak “p değeri” verilmelidir.

Bulgular:

• Çalışmaya ait bulgular sunulmalıdır.
• Rakamlar, virgülden sonra 2 basamağa kadar verilmelidir.
• Tablo, resim veya grafik kullanılabilir.
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Tartışma

• Elde edilen bulguların yorumlanması ve benzer çalışmalarla karşılaştırması şeklinde yazılmalıdır.

Sonuç

• Çalışmanın amacı doğrultusunda sonuca bağlanmalı
ve varsa öneriler sunulmalıdır.

Destek ve Teşekkür

Tablolar:

• Tablolara metin içinde geçiş sırasına göre ve ardışık
olarak numara verilir.
• Her tabloya metin içinde atıf yapılmalıdır.
• Tablonun dipnotunda p değeri belirtilmelidir.
• Tablo ve grafiklerde verilen bulgular metinde tekrar
edilmemelidir.
• Tablo başlığı tablonun üst kısmına yazılmalıdır.
• Tablolarda başlıklar kısa ve açıklayıcı olmalıdır.

Şekiller/Fotoğraflar:

• Makale fotoğraflarının dijital görüntüleri, baskı yayını için uygun bir biçimde sunulmalıdır.
• Makale yüklendikten sonra fotoğrafların çözünürlüğü kontrol edilmelidir.
• Şekillerin / fotoğrafların üzerindeki harfler, sayılar
ve semboller açıkça görünür olmalıdır.
• Şekillerin / fotoğrafların başlığı görüntünün alt kısmına yazılmalıdır.

Ölçüm birimleri

• Uzunluk, yükseklik, ağırlık ve hacim ölçümleri metrik birimler (metre, kilogram veya litre) veya ondalık
katları olarak bildirilmelidir.
• Sıcaklıklar “santigrat derece” (°C) olmalıdır.

Çıkar Çatışması:

• Araştırma yapılırken; veri toplanması, sonuçların
yorumlanması ve makalenin yazılması aşamalarında
herhangi bir çıkar çatışması alanının bulunup bulunmadığı açık bir şekilde belirtilmelidir.
• Eğer her hangi bir çıkar çatışması bulunmuyorsa;“Çıkar çatışması bulunmamaktadır” şeklinde belirtilmelidir.
• Çıkar çatışması olması durumunda; yazarlar ile ilişkisinin “Çıkar Çatışması Bildirimi” formunda belirtilmesi gerekmektedir.

Etik Kurul

• Özgün araştırma makaleleri; araştırmalar deneysel
hayvan araştırmaları kapsamında ise ilgili Hayvan
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Deneyleri Etik Kurul tarafından, İnsanlar üzerinde
yapılan klinik araştırmalar kapsamında ise Klinik
Araştırmalar Etik Kurul tarafından onaylanmış olması ve ilgili onaya ait tarih ve sayı numarasının metin içinde yer alması gerekmektedir.
• Etik kurul onayı; Editörlerden veya Yayın Kurulu
yazarlardan istenebilir.

• Çalışma herhangi bir kurum tarafından desteklenmişse yazarın isteğiyle belirtilebilir.
• Ayrıca teşekkür mevcut ise, teşekkür edilecek kişinin izninin ve onayının olup olmaması yazarın sorumluluğundadır.

Referanslar:
• Referanslar metin içinde geçiş sırasına göre, ardışık
olarak numaralandırılmalıdır.
• Metin içindeki referanslar; parantez içinde Arap rakamları (1,2,3…) ile belirtilmelidir.
• Mümkün olduğu kadar ana kaynak referans olarak
kullanılmalıdır.
• Kabul edilen ancak henüz yayımlanmamış makalelere yapılan atıflarda “Baskıda” diye belirtilmelidir.
• Gönderilen ancak kabul edilmemiş makaleler gelen
bilgiler, yazarın yazılı izni alınarak “yayımlanmamış
gözlemler” olarak metinde belirtilmelidir.
• Dergi başlıkları MEDLINE için kullanılan stilde
kısaltılmış olmalıdır. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
nlmcatalog/journals
• Kaynakların yazım stil ve formatında NLM’s International Committee of Medical JournalEditors (ICMJE) tarafından belirtilen kurallara uyulmalıdır. https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.
html.
• Görsel ve işitsel medya; CD ROM, DVD veya disk
üzerinde materyal ve internetteki materyaller gibi
yeni medyanın gelişmesine bağlı artan kaynak çeşitliliği ile ilgili kurallar için, web sayfasındaki güncellemeler takip edilmelidir.
• Sık kullanılan referans yazım örnekleri aşağıda verilmiştir.

KAYNAK YAZIM ÖRNEKLERİ
DERGİ MAKALELERİ
1.Standart dergi makalesi
ÖRNEK: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl
J Med. 2002;347(4):284-7.
Eğer yazar sayısı altıdan fazla ise, altı yazar adından
sonra yabancı dildeki yayımlar için “et al.” Türkçe ya-
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yımlar için “ve ark.”.
ÖRNEK: Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion
DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of
interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(12):40-6.
ÖRNEK: Cetinkaya Y, Dasdemir S, Gencer M, Bireller ES, Ozkok E, Aydin M, ve ark. DNA repair gene
variants in migraine. Genetic Testing and Molecular
Biomarkers. 2014;18(8):568-573.

New York: Springer; 2002.

2.Ek sayı olan dergi

9.Tez

ÖRNEK: Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and longterm use for treatment of migraine and in comparison
with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.
ÖRNEK: Glauser TA. Integrating clinical trial data
into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl
7):S6-12.

3.Cilt numarası olmayan dergi
ÖRNEK: Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total joint
arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8.
ÖRNEK: Outreach: bringing HIV-positive individuals
into care. HRSA Careaction. 2002 :1-6.

KİTAP VE MONOGRAFLAR
4.Özel Yazar(lar)
ÖRNEK: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS,
Pfaller MA. Medical Microbiology. 4th ed. St. Lou is:
Mosby; 2002, p.15-20.

5. Yazar(lar) ve Editör(ler)
ÖRNEK: Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent Pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services;
2001,p.65-79.

8. Konferans Bildirisi

ÖRNEK: Christensen S, Oppacher F. An analysis
of Koza’s computational effort statistic for genetic
programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan
C, Tettamanzi AG, editors. Genetic program ming.
EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5;
Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. Yüksek lisans/Doktora/Sanatta yeterlik tezi, Üniversite Adı, Yer.
ÖRNEK: Özbaş, Z. Y. (1991). Acıdophilus’lu Yoğurt
Üretim Teknikleri. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

10. Patent

Buluş Yapan, A. (Yayın Yılı). Buluş Adı, Ülke Patent
No. Yayın Yeri: Yayınevi.
ÖRNEK: Kavur, K. H. (2006). Heart flowerpot, U.S.
Patent No. D518,755. Washington, DC: U.S. Patent
and Trademark Office.

ELEKTRONİK MATERYAL
11. İnternette Dergi Makalesi

ÖRNEK: Abood S. Quality improvement initiative in
nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am
J Nurs [Internet]. 2002 [cited 2002 Aug 12];102(6).
Digital Object Identifier / dijital cisim belirteci (DOI)
numarası olan yayın:
ÖRNEK: Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo
FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat
admission to hospital for adverse drug reactions in
older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009;
338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.

12. Elektronik yayımlanmış Makale

6. Kitap Bölümü:
ÖRNEK: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In:
Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The Genetic Basis
of Human Cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p.
93-113.

7. Konferans Proceedings
ÖRNEK: Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors.
Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ
Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK.

ÖRNEK: Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK.
Immortalization of yolk sac-derived precursor cells.
Blood. 2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul
5.

13. İnternette Monograf

ÖRNEK: Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National
Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from:
https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer.
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