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Bahadın Yaşlı Bakım Evi’nin 
bahçesine Demirci Hasan Dilek’in 
anısını yaşatmak 
için Hasan 
Dilek’in çocukları 
tarafından bir çar-
dak yaptırıldı.
Bilmeyenler için 
anlatalım: Demir-
cigil sülalesinin 
ata geleneğini 
sürdüren Hasan Dilek, Bahadın’da 
iki demirci ustasından biriydi. 
(Diğeri de kardeşi Güzel Dilek.) Çift 
demiri, zikke, orak, çekiç, keser, 
nacak vb. yapardı. Kaynak yapardı. 

At, öküz nallardı. 
Bahadın halkının bu tür işlerini 

görürdü. Adına 
“işlik” dedikleri 
bir atölyesi vardı. 
Şimdi Ankara’da 
demircilikle uğraşan 
evlatları da o işlikte 
yetişmiştir.
Nüktedan, güçlü 
kuvvetli bir adamdı. 

Gönlü boldu. Çalışkandı. Işıklar 
içinde uyusun.
Hasan Dilek’in anısını yaşatmak için 
bu duyarlılığı gösteren çocuklarına 
teşekkürlerimizle.
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   Yaşlanma ve Toplum dergisi, 
yaşlanmanın toplumsal boyutlarını 
bütüncül olarak ele alarak yaşlılık 
alanında toplumu bilgilendirmeyi 
amaç edinmiştir. Bunun için 
alanındaki özgün ürünlerin yanında 
akademik çalışmaları yayımlamak 
ve bu alandaki sorunlara bilimsel 
ölçütler içerisinde tartışma ortamı 
sağlamayı amaçlamaktadır.

    Yaşlanma ve Toplum, uluslararası, 
hakemli bir dergidir ve yılda iki kere 
yayımlanır. Dergiye gelen makale 
ve denemeler akademisyenlerden 
oluşan hakem heyetine sunulur, 
uygun görülen yazılar yayımlanır. 
Çeviri metinler hariç başka bir 
yerde yayımlanmış yazılar dergiye 
gönderilemez. Yayımlanan yazıların 
her türlü sorumluluğu yazar / 
yazarlarına aittir. Yayımlanmaya 
kabul edilen eserlerin yayın hakkı 
dergiye aittir. Yazarlara telif ücreti 
ödenmez.

 Hakem Değerlendirmesi
Yaşlanma ve Toplum dergisine 
gönderilen yazılar, yayın kurulunca 
derginin yayın kurallarına uygun 
olup olmadığı bakımından incelenir. 
Düzeltme istenen yazılar sahiplerine 
iletilir. Yayın için kabul edilen makale 
ve yazıların değerlendirilmesinde 
bilimsellik ve tarafsızlık ilkesine 
uyulur. 

Hakemlerin ve yazarların adları
gizli tutulur, raporlar iki yıl saklanır. 
Hakem raporlarından biri olumsuz 
biri olumlu olduğu taktirde, yazı 
üçüncü bir hakeme gönderilebilir 
veya yayın kurulu kesin kararı 
verebilir. Yazarlar yayın kurulunun ve 
hakem kurulunun önerilerini dikkate 
alırlar. Yazarlar kendilerine önerilen 
görüşlere katılmıyorlarsa neden 
katılmadıklarını gerekçeleriyle 
açıklayarak itiraz edebilirler. Yayına 
kabul edilmeyen yazılar, sahiplerine 
iade edilmez.

Yazım Dili
Yaşlanma ve Toplum dergisinin 
yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. 
Ancak yazıların tamamının veya 
bir bölümünün başka dillerde 
de (Almanca, Flemenkçe vb.) 
yayımlanması mümkündür.

Yazım ve Basım Koşulları
Yazılar Windows (Microsoft Word) 
uyumlu sözcük işlemci programıyla 
yazılmalıdır. Yazıların uzunluğu 3.000 
sözcüğü geçmemelidir.

Yayın Kuralları
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İlk sayfa/ başlık sayfası yazım 
sırası:
1.Yazı başlığı (sola dayalı)

2. Yazar adı (sola dayalı)

3. Çevirenin adı (sağa dayalı)

4.Yazarla ilgili açıklama (sayfa altına 
(*) işareti ile) dipnot olarak

5.Varsa çevirmen ile ilgili açıklama 
ve iletişim bilgileri ( sayfa altına (**) 
işareti ile) dipnot olarak

6.Varsa yazı ile ilgili açıklama (sayfa 
altına (***) işareti ile) dipnot olarak 
gösterilmelidir.

Yazı ikinci sayfadan başlamalıdır ve 
araştırma makaleleri Özet, Abstract, 
Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular 
ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler, 
Kaynaklar kısımlarından oluşmalıdır.
Yazılar  Times New Roman ile
 (12 punto, 1,5 aralıklı) yazılmalıdır.

Dipnotlar ve Kaynakça

Yazılarda atıflar ve alıntılar APA 
6 versiyonuna uygun olarak 
yapılmalıdır. Dipnot ve kaynaklar
standartlara uygun olarak verilmeli, 
ikinci kaynaktan yapılan alıntılarda, 
asıl kaynak da belirtilmelidir.
Metin içinde atıflar yazar soyadı ve 
tarih (Korkut 1999 ) verilerek 
belirtilmeli, “Kaynakça” bölümünde 
alfabetik sıra izlenmelidir.

Makale Gönderimi

Dergi yazım kurallarına uygun olarak 
düzenlenen yazılar, başlık sayfası 
ayrı ve metin kısmı ayrı dosyalar 
(Metin dosyasında yazar bilgileri yer 
almamalıdır) olmak üzere iki dosya 
halinde 

sadikguvenc62@hotmail.com 
adresine gönderilmelidir.
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Publishing Rules

The Ageing and Society journal 
aims to inform the public about the 
societal dimensions of ageing with 
a holistic approach. To achieve this, 
it aims to publish original work in 
the field and provide a platform for 
scientific dis-cussions about the 
matter.
Ageing and Society is an internation-
al and peer-reviewed journal and 
pub-lishes two issues per year. The 
arti-cles submitted to the journal are 
pre-sented to a board of scholars for 
peer-reviews and those approved 
articles are published. No articles 
that are already published elsewhere 
should be submitted to the 
journal except from the translated 
manuscripts. All responsibilities of 
the published man-uscript belong to 
the author/s of the manuscript.

The publishing rights of the 
approved manuscripts belong to the 
journal. No royalties are paid to the 
author/s of the manuscript.

Peer-Reviews

The manuscripts sent to the Aging 
and Society journal are inspected 
to check if they fulfill the journal 
rules. The manuscripts that require 
revisions are sent to the author/s. In 
the evaluations
of the manuscripts that are accepted 
for publishing, the journal follows 
the rules of scientific process and 
impartiality. The names of the au-
thor/s and reviewers are kept anony-
mous, their reports are kept for two 
years. In the case of one positive 
and one negative peer-review, the 
manuscript may be sent to a third 
reviewer or the board of publishing 
may make the final decision.  Au-
thor/s  take into account the sugges-
tions from reviewers and the board 
of the journal. If the author/s do not 
agree with the suggestions, they 
may object with an explanation of 
the underlying reason. The manu-
scripts that are rejected are not sent 
back totheir author/s.

AGEING AND SOCUETY
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Language of the Manuscripts

   The Ageing and Society journal 
publishes manuscripts in Turkish 
and English. It is also possible to 
publish manuscripts that are written 
either partially or fully in other lan-
guages (e.g. German, Dutch).

Writing and Printing Issues

   The manuscripts should be written 
in programs that are compatible
with Microsoft Office Word pro-
gram. The length of the manu-
scripts should not exceed 3000 
words. 
The order of the First/title page:

1. The title of the manuscript (left- 
indented)
2. Name/s of the author/s (left-
indented)
3. Name/s of the translator/s (right-
indented)
4. İnformation about the author/s 
(as footnote, at the end of the page, 
marked with *)
5. If available, information about the 
translator/s (as footnote, at the end 
of the page, marked with **)
6. If available, information about the 
manuscript (as footnote, at the end 
of the page, marked with ***)
The manuscript should start on 
page 
two and should be composed of 
the following chapters: Ab-stract, 

Introduction, Methods and 
Data, Findings and Discussion, 
Conclusion and Suggestions, Ref-
erences.
The manuscripts should be 
written in Times New Roman font, 
size 12 and 1,5 line spacing.

Footnotes and References

   Citations and quotations should 
fol-low the APA 6th version 
publication manual. Footnotes 
and references should be in 
line with the standards, and if 
secondary citations are used, the 
original citation should also be 
specified. In-text citations should 
include the surname of the author 
with the year of publication, the 
chapter of References should be 
sorted alphabetically.

Submitting Manuscripts

   The manuscripts that are 
organized in accordance with 
journal rules should be sent in 
two files, one in-cluding the title 
page only, and one including 
the rest of the manuscript (this 
file should not involve infor-
mation about the author/s) to the 
following 

e-mail address: 
sadikguvenc62@hotmail.com
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   Dergimizin önceki sayılarında 
olduğu gibi bu sayımızda da vakfın 
çalışmalarını siz okuyucularla 
paylaşıp geleceğe yönelik projeleri 
ve perspektifimizi sunacağız.

   Yaşlılık ve yaşlılarımıza yönelik 
çalışmaları sağlık, sosyal, kültür ve 
spor gibi farklı disiplin ve bakış 

 

açılarından değerlendirerek yerine 
getirmeye uğraşıyoruz. Böylesi bir 
çalışmanın Türkiye’de ilk olmasının 
olumlu ve olumsuz yanları var.

   Kıyaslama yapacağımız herhangi 
bir örnek ve çalışma olmadığı için; 

mümkün olduğu kadarıyla projeleri 
kendi aramızda tartışıp belirli bir 
olgunluğa ulaştırdıktan sonra hayata 
geçiriyoruz.

Aktif Yaşlanma Konferansı

Geçen yıl yaşlılık ve sağlık sorunları 
adlı bir konferans düzenlemiştik. Bu 
yıl düzenleyeceğimiz konferansın 
konusu “Aktif Yaşlanma.” “Aktif 
yaşlanma ne demektir?” sorusunu 
konunun uzmanlarının katılımıyla 
irdeleyeceğiz. 
   Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 
Akdeniz Üniversitesi’nden uzmanlar 
aktif yaşlanmanın geriatri
açısından ne anlam ifade ettiğini 
aktaracaklar. Yaşlılarda gözüken 
nöroloji hastalıkları; beyin 
kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi, 
hareket bozuklukları, kas ve sinir 
hastalıkları, epilepsi, alzheimer, inme 
ve uyku bozuklukları konularında 
bilgi verecekler. 

   Yine yaşlıların sık sık şikâyet 
ettikleri ortopedik rahatsızlıklar 
ve değişiklikler; kemik, eklem, kas 
gibi vücut hareket sistemindeki 
hastalıklar konusu da konferansta 
ele alınacak. Sosyal hizmetlerin 
aktif ve sağlıklı yaşlanmayla ilgili; 
sosyal değişim ve gelişimle sosyal 
bütünleşme ve özgürleşmeyi 
destekleyen uygulamaları 
konusunda da bilgiler verecekler.

BAHADIN YAŞLANMA VAKFI’NIN
ÇALIŞMALARI

Yaşlılık ve Sağlık Sorunları” konulu
konferanstan.
Soldan sağa: Ferda Erdemir, Doç. Dr. Nilüfer 
Korkmaz Yaylagül, Dr. Mustafa Çoban.
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Yaşlı Bakım Merkezi

   Genel olarak Bahadın Yaşlı Bakım 
Merkezi binasıyla ilgili çalışmalar 
tamamlandı. İç dekorasyonu yapıldı. 
Bina yaşlılarımızın kalabileceği bir 
konuma geldi. Ancak yasal prosedür 
ve Türkiye’nin içerisinde bulunduğu 
OHAL şartlarından dolayı Yaşlı Bakım 
Merkezi’nin hizmete girme süreci 
biraz uzamak zorunda kaldı. Umarız 
yakın bir zamanda durum netleşir ve 
binamız yaşlıların hizmetine sunulur.

Bahçe Düzenlemesi

Yaşlı Bakım Merkezi’nin çevre 
düzenlemesi çalışmaları hâlâ devam 
etmektedir. 2017 Ağustosunda 

ağaçlandırma çalışmaları 
tamamlanmıştı: Toplam 300’e yakın 
çınar, ıhlamur ve akasya ağaçları 
dikildi. Bahçe 250’si gül olmak üzere 
700 süs bitkisiyle renklendirildi. 
Ayrıca bahçeye bir kamelya 
yapıldı. Önümüzdeki süreçte 
bahçede dinlenme alanları, hobi 
bahçesi oluşturma gibi düzenleme 
çalışmaları devam edecek.

Yaşlı Bakım
Hollanda Basınında

Bahadın Yaşlanma Vakfı’nın 
çalışmalarına Hollanda basını geniş 
yer verdi. Alanında ilk olan projenin 
aşamaları Hollanda kamuoyuyla 
paylaşıldı. 

Yaşlı Bakım Merkezi’nin 
bahçesine toplantı
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Yaşlı Bakım Merkezi’nin 
bahçesine toplantı

   Projenin diğer göçmen grupları 
için de örnek oluşturacağına dair 
tartışmalar başlatıldı. Transnasyonel 
ikâmetin veya yaşlanmanın gittikçe 
arttığı bir sürece doğru gidiyoruz. 
Globalleşen dünyada teknolojinin 
etkisiyle yaşlılar birden fazla ülkede 
yaşamlarını sürdürmektedir. Örneğin 
Fransız, Alman veya Hollandalı 
yaşlılar senenin yarısını kendi 
ülkelerinde yarısını da sevdikleri 
herhangi bir ülkede geçirmeyi 
tercih etmektedir. Bu sadece göç 
veren değil, göç alan ülkeler için de 
geçerlidir.

    Bu çerçevede Hollandalı gazeteci 
Froukje Santing, yaşlılarla ilgili olarak 
Bahadın’da başlattığımız çalışmaları 
yerinde incelemek üzere Kasım 
2017’de kasabamızı ziyaret etti. 
Avrupa’da ve kasabamızda yaşayan 
Bahadınlı yaşlılarla sohbetler 
gerçekleştirdi. Bahadın Yaşlı Bakım 
Merkezi’ni ziyaret etti. Belediyenin 
yaşlılarımıza yönelik çalışmalarını 
gözlemledi ve yetkililerden konu 
hakkında bilgi aldı.   

    Kasabamızdaki gözlemlerini, 
sohbet ve görüşmelerini 
Hollanda’nın önemli gazetelerinden 
De Groene Amsterdam’da 10 Mayıs 
2018’de yayımladı. 

    Gazete habere geniş yer verdi. 
Yazıyı okumak için ekteki linki 
tıklayabilirsiniz: de link naar het stuk.

   
   Hollanda televizyonu NTR, 12 
Mayıs 2018’de Bahadın Yaşlanma 
Vakfı’nın çalışmalarını anlatan bir 
program yaptı. Programda,
Hollanda’da yaşlanan 
Bahadınlıların yaşlılıklarını 
hem kasabalarında hem de 
Hollanda’da geçirmek istedikleri 
anlatılıyor. Avrupa’da yaşayan 
Bahadınlı yaşlılar, programda 
ayrıca kasabaya, yani doğdukları 
topraklara özlemlerini dile 
getiriyorlar. Programı yandaki 
linke tıklayarak izleyebilirsiniz: 
Eerste generatie gastarbeiders 
kampt met heimwee | De Nieuwe 
Maan

Çevre düzenlemesini el birliği ile imece 
anlayışımızla başlattık.
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Akademik Çalışmalarda
Yaşlanma

    Yaşlılık konusunda bilimsel 
çalışmalara; alan araştırmaları, 
öğrenci tezleri, yüksek lisans ve 
doktora çalışmalarına ayrıca önem 
veriyoruz. Bu konuda çalışmak 
isteyen üniversiteler, öğrenciler ya 
da araştırmacılar Bahadın Yaşlanma 
Vakfı’na başvurabilirler. Hollandalı 
doktora öğrencisi Jolien Klok ve 
Meltem Halaceli 2018 Mayıs’ında 
alan araştırması için kasabamızda 
çalışmalar yaptılar. “Bahadın’da 
yaşlılar” saha araştırması Vrije 
Universiteit Amsterdam, Bahadın 
Yaşlanma Vakfı ve Bahadın 
Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla 
gerçekleştirilmiştir.
      Bu saha araştırmaları 
yaşlıların refah içinde hayatlarını 
sürdürmelerine önemli katkı 
sağlayacaktır. Yukarıda sözü edilen 
araştırmayla yaşlıların iki farklı 
ülkede yaşamak istemelerinin 
nedenleri irdelenerek, ilerleyen 
yaşlarda böyle bir yaşam tarzının 
yaşlıların refahı üzerinde nasıl bir 
etkisi olduğunun analizi yapılacaktır.
    Araştırma yaz aylarında 
memleketlerini (Bahadın’ı) ziyaret 
eden Avrupalı yaşlı göçmenleri 
konu edinmektedir. Araştırmacılar, 
Avrupa’da konaklayan 55 yaş ve üstü 
yaşlılarla görüşmeler yapmışlardır.
Bu çalışmayı yapan Jolien Klok’un 
bir yazısını ilerleyen sayfalarımızda 
bulacaksınız.

Yaşlanma ve Toplum
Dergisi

    Yaşlanma ve Toplum dergisinin 
yayınına devam ederken, amatör 
ruhumuzu yitirmeden gittikçe 
profesyonelleşen bir çalışma 
biçimini yakalamayı hedefliyoruz. 
Kasabadaki veya kırsal yaşam 
bölgelerindeki yaşlılığı birçok 
yönüyle irdeleyerek anlatmaya 
çalışıyoruz. Dergiyi, farklı 
disiplinlerden ve üniversitelerden 
öğretim görevlilerinin desteğiyle 
hakemli dergiye dönüştürmekteyiz. 
Tezlerin, makalelerin ve bilimsel 
çalışmaların da yer aldığı dergi 
için bir bilimsel danışma kurulu 
oluşturuldu. Dergiye İngilizce, 
Almanca, Fransızca ve Hollandaca 
yazı gönderen kişilerin yazıları aynı 
dilde yazılacak, ayrıca Türkçe çevirisi 
yapılacaktır.

Personel Alımı

   Yaşlı Bakım Merkezi’nde çalışacak 
elemanların profil çalışmaları 
tamamlandı. Yasal süreç tamamlanıp 
merkezimiz hizmete açılmaya hazır 
hale geldiğinde personel alınacaktır. 
Bahadın Belediyesi’nin girişimleriyle 
başlatılan gönüllü çalışması da 
çeşitli eğitimlerle devam etmektedir.
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Bakım Merkezi Anılar Müzesi 
    
Bakım merkezinde bir “anılar müzesi” 
oluşturmaya dönük çalışmalar 
devam etmektedir. Bu çalışma 
da merkezin hizmete girmesiyle 
güncellik kazanacaktır.
Bahadın Belediyesi’yle ortak ve 
uyumlu çalışmalarımız başarılı bir 
şekilde devam etmektedir.
Birlikte geliştirdiğimiz projeler 
yaşlıların yaşam kalitelerinin 
yükseltilmesine önemli bir katkı 
sunmaktadır.
Desteğini sunan herkese teşekkür 
ediyoruz.

Bahadın Yaşlanma Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve
Türkiye Temsilcileri

“Yaşlılık ve Sağlık” 
    konulu konferanstan. 
     Drs Elif Burcu Demirbaş

. Elindeki kürek boyunun iki katı 
ama ne gam. O da bir ağaç dike-
cek. Küreğin sapı avuçlarına 
sığmıyor da olsa şu tutuş, şu duruş 
ne çok şey anlatıyor… Anlayana 
elbette.
Hele de “büyüklere” ...

“Yaşlılık ve Sağlık”  konulu konferanstan. 
Prof.Dr. İlker Yılmaz
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Yaşlılık belirtileri

    İnsanın hayat çizgisinde çeşitli 
handikapların sayısı yavaşça artar. 
Görme yetisi zayıflar, yürümekte 
zorlanır (artrozsa), duyu yetisi 
gittikçe zayıflar, unutkanlık, 
dermatolojik rahatsızlıklar vs. baş 
gösterir. Bu handikapların bazılarına 
yönelik bir şeyler yapılabilir: kalça 
veya dizkapağı değiştirilir, göz lensi 
yenilenebilir. Fakat yaşlılıktan doğan 
birçok derde çare bulunmayabilir. 
Ne de olsa yavaş yavaş sona doğru 
gidiş başlamıştır.

“Ya kullan ya kaybet”

   Elbette insanlar önlem olarak 
kendileri bir şeyler yapabilirler. İnsan 
bedeni kullanılmadığı takdirde 
bazı fonksiyonlarını kaybeder. Eğer 
bir kişi sürekli yatar ve yürümezse, 
çok hızlı bir şekilde (birkaç ay 
içinde) yürüyemeyecek duruma 
gelir. Gençlerde böyle bir kayıp 
hızlı bir şekilde düzelebilir, fakat 

yaşlılarda çok zor. Kuşkusuz bu 
tür kayıpların önlenmesi lazım. Bu 
durum İngilizcede “use it or lose it” 
(ya kullan ya kaybet) olarak ifade 
edilmektedir. Tüm bunlar şu
anlama geliyor: bugüne kadar 
yaptığın faaliyetleri devam ettir 
veya bu faaliyetlere yenisini ekle. 
Eğer bir kişi iskambil oynuyorsa, 
buna devam etsin, kahve veya 
yemek pişiriyorsa bunları pişirmeye 
devam etsin. Kendisini tıraş etmeye 
veya yıkayabildiği sürece kendini 
yıkamaya devam etsin.

Çok fazla bakım az bakımdan 
daha kötüdür

   İnsan yaşlanınca daha fazla bakıma 
ihtiyaç duyar. Eğer yeterli derecede 
hizmet verilmezse, elbette kötüdür. 
Hizmetin azlığı sürekli konuşulan 
bir konu ve hükümet bu hususta 
önlemler almaya çalışıyor. Daha 
az konuşulan bir konu ise bakımın 
fazlalığı. Eğer bir hemşire yaşlı 
birisinin yapabileceklerini yapıyorsa, 

AKTİF
YAŞAMAK*

Prof.Dr. Hans Becker
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bu çok kötüdür. Çünkü, -use it 
or lose it- geri kalan fonksiyonlar 
kaybolur gider. Bir bakıcı yaşlı birini 
yıkayıp tıraş ediyorsa ve daha önce 
yaşlı bu işleri kendisi yapıyordu ise, 
artık belirli bir süre sonra kendisini 
yıkayamaz ve tıraş edemez hale gelir. 
Bakıcı ona yapıp yapamayacağını 
sormadan kahve yapıyorsa, yaşlı kişi 
artık kahve yapmayacaktır. Bakıcı 
yine sormadan yaşlı kişiyi tuvalete 
götürüyorsa, artık kendiliğinden 
hiçbir zaman tuvalete gitmeyecektir. 
Kuşkusuz iyi niyetle düşünülen 
hizmet sonucunda, yaşlı kişinin 
kendi kabiliyetleri ve fonksiyonları 
kaybolacaktır.

Depresyonu önle

   Eğer bir yaşlı kendisini gereksiz 
yere bağımlı hissediyor ve özgüven 
yokluğu hissediyorsa, genellikle 
böyle bir durum depresyonla 
sonuçlanır. Depresyonda olan bir 
kimse artık hiçbir şey istemez. 
Yemek yemez, yürümez, okumaz 
veya düşünmez. Bu şekilde 
fonksiyonlarını kullanmadığı 
için kaybeder. Her halükârda 
depresyonu önlemek gerekir.

Muhabbet konuları

   Depresyonu önlemenin en güzel 
yolu ilaç (antidepresan) vermek 
değil, fakat bir şeyler yapmak ve
konuşmaktır. Bu her şey olabilir: 
bir sanat eserine birlikte bakmak, 
birlikte resim yapmak, yemeğe 

çıkmak, toplu şekilde gezmek, 
jimnastik yapmak, iskambil 
oynamak, müzik sunumları yapmak, 
vs. Bunlar muhabbet konularına 
örnektir.
   Hizmet veren kurumun 
görevleri

   Söz konusu bakım veya hizmet 
kurumları sadece refah veya hizmet 
vermemektedirler, yani hemşirelik 
hizmeti, temizlik ve tıbbi hizmetlerin 
yanı sıra çeşitli faaliyetler ve 
refaha yönelik çalışmalar yaparlar. 
Örneğin etkinliklere destek , 
gönüllü restoranlar, resim stüdyosu, 
jimnastik imkânları, iskambil 
oyunları, ev hayvanı alma imkânı 
gibi çalışmaları yaparlar.

Hizmet kurumunun 
faaliyetleri 

    Depresyonu önleyebilmek için, 
insanları daha da faal kılmaya 
yönelik olmalıdır. Hizmet programı 
ilaç – hijyen ile sınırlı değil. Aktif ve 
mutlu bir son yaşam halkası için, ilaç 
vermek, iğne yapmak, yıkamak veya 
mekânı temizlemek yeterli değildir.

*Çeviri: Drs. Zafer Aydoğdu
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Ouderdomsverschijnselen
De levensloop van mensen ken-
merkt zich door een geleidelijke 
toename van handicaps. Men ziet 
steeds slechter, men loopt steeds 
slechter (artrose), met hoort steeds 
slechter, vergeetachtigheid, huid-
ziektes enz. enz. Aan sommige van 
de handicaps kan men wat doen: 
een heup of een knie vervangen, 
een ooglens vervangen. Maar aan 
de meeste ouderdomskwalen is 
weinig te doen. Het is een gestage 
afgang.

Use it or lose it
Maar de mensen zelf kunnen wel 
wat doen, namelijk preventief. Het 
menselijk lichaam zit zo in elkaar 
dat men zijn functies moet blijven 
gebruiken anders verdwijnen ze. 
Spieren en hersencellen verdwijnen 
als men ze niet meer gebruikt. Als 
men blijft liggen en niet meer loopt, 
kan me na een bepaalde termijn, 

en dat is snel (enkele maanden) niet 
meer lopen. Bij jongeren kan men 
dit verlies redelijk snel inlopen, bij 
ouderen is dat veel moeilijker. Men
oet dus zorgen dat het verlies niet 
plaatsvindt. ‘Use it or lose it’ noemt 
men dat in het Engels. Het komt 
erop neer dat men alle activiteiten 
die men deed moet blijven doen 
en zelfs nieuwe activiteiten moet 
beginnen. Dus als men kaart speelt, 
blijven kaarten, koffiezetten of 
koken, blijven doen. Jezelf scheren 
en wassen, zo lang mogelijk blijven 
doen.

Te veel zorg is erger dan te 
weinig zorg
Bij het ouder worden heeft men in 
het algemeen wat vaker verzorging, 
zorg nodig. Als die zorg te weinig 
geleverd wordt, is dit niet goed. 
Over dat ‘te weinig zorg’ heeft men 
het ook steeds en probeert de over-
heid vaak maatregelen te nemen.

ACTIEF 
      LEVEN

Prof.Dr. Hans Becker
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Waar men het minder over heeft, is 
dat er ook te veel zorg kan zijn en 
ook is. Als een verpleegster zaken le-
vert die de oudere eigenlijk zelf nog 
kan doen is dit heel slecht. Want 
dan –use it or lose it- verdwijnen de 
nog overgebleven functies. Als een 
verzorgende een cliënt gaat wassen 
en scheren terwijl
dat de cliënt dat daarvoor zelf deed, 
kan een cliënt zich na een poosje 
niet zelf meer wassen of scheren. Als 
de verzorgende ongevraagd steeds 
koffie gaat zetten, zet de cliënt op 
een gegeven moment nooit meer 
zelf koffie. Als ongevraagd de hulp 
de cliënt naar het toilet brengt, 
loopt de cliënt op een gegeven 
moment nooit meer uit zelf naar het 
toilet.
De goedbedoelde aangeleverde 
zorg doet de eigen mogelijkheden 
en functies zo verdwijnen. Onbe-
doeld is dit heel slecht voor de 
cliënt. Die moet voortdurend actief 
blijven om niet eerder dan noodza-
kelijk volledig afhankelijk te worden.

Voorkom depressiviteit
Als een oudere zich zonder 
noodzaak afhankelijk gaat voelen en 
daardoor eigenwaarde gaat missen, 
is het resultaat meestal een zekere 
depressiviteit. Deze depressiviteit 
resulteert dan meestal in het niets 
meer willen. Niet meer willen eten, 
lopen, lezen of denken. Op deze 
wijze verliest men weer functies 
omdat menze niet gebruikt. Het 

is dus zaak om depressiviteit te 
voorkomen.

‘Conversation pieces’
De beste manier om depressiviteit 
tegen te gaan is niet het geven van 
pillen (antidepressiva) maar iets om 
te doen en te praten te geven. Dit 
kan van alles zijn: kunstobjecten 
bekijken, gezamenlijk schilderen, 
gezamenlijk dineren, gezamenlijke 
uitjes, gezamenlijk gymnastiek, 
kaart spelen, muziekuitvoeringen 
enz. enz.

Taken van een zorgorgani-
satie
Een zorgorganisatie, residentieel 
of thuiszorg, moet dus niet alleen 
zorgdiensten leveren, verpleging, 
schoonmaak, medische zaken maar 
zich ook bezighouden met activit-
eit- en welzijnsgerichte zaken. Dus: 
activiteitenbegeleiding, activer-
ende restaurants, schilderstudio’s, 
gymnastiekmogelijkheden, kaart-
spelsessies, mogelijkheden om 
huisdieren te houden.
De taken van een zorgorgani-
satie moeten zich dus richten 
op mensen actief te houden en 
depressiviteit te voorkomen. Het 
takenpakket gaat veel verder dan 
de medisch-hygiënische zaken. 
Pillen, injectiespuiten, wassen en 
de ruimte schoonmaken is niet 
genoeg voor een actief en gelukkig 
levenseinde.
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   İnsan, diğer canlılardan farklı 
olarak doğaya müdahale eden bir 
varlıktır. Dolayısıyla doğada var 
olduğundan beri yaşam koşullarına 
az ya da çok etki ediyor ve doğanın 
biyolojik ve çevresel kapasitesini 
zorlayarak kültürel bir evrim/uygarlık 
yaratıyor. Bu müdahalesi sonucunda 
ise ortalama insan ömrü sürekli 
artıyor. Belirli üretim biçimlerinde 
bu artış daha hızlı oluyor. Örneğin 
kapitalist üretim biçimiyle birlikte 
bilimsel ilerlemeler ve teknolojik 
gelişmelerle insan ömrü, insanlığın 
önceki dönemlerine göre daha 
hızlı biçimde uzamış ve uzamaya 
devam etmekte. Ömrün uzaması, 
ancak nüfusta hastalıklardan 
kaynaklı ölümlerin azalması ve 
modern yaşamla birlikte doğum 
oranlarındaki düşüş nedeniyle 
toplum içinde yaşlı nüfusun oranının 
da artmasına yol açıyor.
   
   Bu süreç, 20. yüzyıl bittiğinde tüm 
dünyayı alarma geçirdi. Yaşlı

sayısının artması emeklilik, sağlık 
ve bakım hizmetlerinde büyük 
bir yük demekti çünkü. Ancak 
göz ardı edilmemesi gereken 
başka bir durum da bu dönemde 
dünyada sosyal devlet anlayışının 
da değişerek neo-liberalekonomi 
politikalarının benimsenmesi, 
yani daha az kamu yararı, devletin 
küçültülerek özel teşebbüsün 
önünü açan bir devlet anlayışının 
benimsenmesi. Böyle bir anlayışta 
ise sağlık, bakım ve sosyal güvenlik 
sistemleri devletin sırtında bir yük 
olarak görülüyor ve bu kurumlardan 
en fazla yararlananları ise sayıları 
hızla artan yaşlı nüfus oluşturuyor.
   
   Aktif yaşlanma kavramı, Birleşmiş 
Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü 
gibi küresel kuruluşların üzerinde 
durduğu bir kavram olarak bu 
süreçte popüler olmuştur. Tüm 
dünyada artan yaşlı nüfusu, artık 
kar amacı güden ve sosyal devlet 
anlayışından uzaklaşan ülkeler 

AKTİF YAŞAMAK
ZORUNDA MIYIZ?

Nilüfer Korkmaz Yaylagül

“Bugünü yarına etme ha tehir
Rüzgarın eserken harmanın savur
Sayılı gün geçer bitecek ömür
Şekip’im dünyadan göçmeden düşün”
Şekip Şahadoğru

*Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Bölümü
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için emeklilik ve sağlık sistemleri 
üzerinde bir yük olarak görülmeye
başlanmıştır. Bu önlemlerin yol 
açtığı devlet politikası boyutundaki 
en önemli değişiklikler, emeklilik 
ve sağlık sistemlerinin yeniden 
yapılandırılmasıdır. Emeklilik 
fonlarının elden geçirilmesi 
(emeklilik fonları kapitalizmi terimi 
de kullanılmaktadır), düzeyinde 
hedef buiken neo-liberal dönemin 
ruhuna uygun olarak bireyin 
de yapması gereken işler vardır. 
Burada ise bireyin ömrü uzadığına 
göre, uzayan ömrünü sağlıklı ve 
bağımsız olarak geçirebileceği 
düşünülmekte ve iyileştirmelerin 
yine birey tarafından yapılması 
beklenmektedir. Bu bağlamda, 
2002 yılında kabul edilen Birleşmiş 
Milletler Madrid Yaşlılık Eylem 
Planı (UN, 2002) ve Dünya Sağlık 
Örgütü Aktif Yaşlanma Politikaları 
Çerçeve Programı (WHO, 2002), 
yaşlıların bağımsız ve kaliteli 
yaşam sürmeleri için daha aktif bir 
şekilde yaşlanmalarını sağlayacak 
önlemler almayı kararlaştırmıştır. Bu, 
insanların uzayan ömürlerinin ileriki 
yıllarında sağlıklı, kimseye bağımlı 
olmadan, saygın ve insan haklarına 
uygun kaliteli bir yaşam sürmelerini 
hedeflemektedir. Bu bağlamda 
özerklik, kişinin kendi kurallarına 
ve tercihlerine göre yaşayabilme ve 
kararlar alma becerisidir.
Bağımsızlık, genellikle günlük 
yaşamla ilgili işlevleri yerine getirme 

kabiliyeti olarak algılanmaktadır 
- yani, başkalarından yardım 
almaksızın veya çok az bir yardımla 
toplumda bağımsız olarak yaşama 
kapasitesi. Yaşlı bir insanın günlük 
yaşamla ilgili aktivitelerini, banyo 
yapmak, yemek yemek, bireysel 
temizlik aktiviteleri yapabilmek, 
evde hareket edebilmek ve 
günlük yaşamın araçsal aktiviteleri 
alışveriş, ev işi ve yemek hazırlama 
gibi aktiviteler oluşturmaktadır. 
Yaşam kalitesi ise yaşamın özerklik 
ve bağımsızlık düzeyi ve fiziksel, 
psikolojik ve sosyolojik yaşam 
düzeyini ifade eder (Tesch-Roemer, 
2012; Boulton-Lewis, 2011).
    
   Uzayan ömrü ile insanoğlu 
bundan sonra sağlıklı ve aktif, 
kaliteli ve bağımsız yaşlanmanın 
yollarını arayacaktır. Bunun 
koşullarını ise devletler politika 
düzeyinde teşvik edecektir. 
Bu deklerasyonlarda üç temel 
hedef benimsenmiştir; yaşlıların 
kalkındırılması ve sosyal güvenliği, 
sağlıklı ve aktif yaşlanma, 
destekleyici ve uygun çevrelerde 
yaşlanma. Topluma katılım, 
ekonomik ve sosyal katılımı 
içerir. Ekonomik katılım, işgücü 
piyasasında yer almak, yeni şeyler 
öğrenerek becerilerini geliştirmeyi 
içerir. Bunun yanında sosyal 
katılımın sağlanması için, yaşam
ortamlarının sağlanması, yaşam 
boyu öğrenme ve kaliteli ve 
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bağımsız bir yaşam için yaşlılığa 
yönelik negatif davranış ve algıların/
sosyal dışlanmanın önlenmesi 
gereklidir. Sağlıklı yaşam için ise 
diyet ve fiziksel faaliyet ile öncelikle 
hastalıkların önlenmesi, bedenin 
güçlendirilmesi temel hedeflerdir 
(Lloyd vd., 2014; Walker, 2008; 
Yazıcı ve Korkmaz, 2016). Bu 
hedefler ülkelerin ulusal politikaları 
düzeyinde gerçekleştirilecek ve 
topluma empoze edilecektir. Bu 
tarihten sonra pek çok bilimsel 
araştırma ile birlikte şu kavramlara 
tanıklık edilmiştir; yaşam boyu 
öğrenme, yaşlı dostu evler-şehirler, 
üretken yaşlanma, sağlıklı yaşlanma, 
kuşaklararası dayanışma, yaşlı...

    Meselenin teorik boyutu 
böyleyken, pratikte eğitim ve 
sosyal politikalar, sağlık politikaları 

dahilinde aktif yaşlanma için 
neler yapılması gerektiğine dair 
programlar yürütülüyor ve insanlara 
aktif yaşlanmak için neler yapmaları 
gerektiği söyleniyor. Buradan 
hareketle şu soru sorulabilir: yaşlılığı 
başkalarına muhtaç olmadan 
bağımsız ve kaliteli geçirmek için 
neler yapılabilir? Bunu üç boyutta 
ele almak mümkün:

1. Sağlığı ve beden fonksiyonlarını 
özellikle güç ve denge yeteneğini 
geliştirmek. Öncelikle sağlığın 
korunması ve hastalıkların 
önlenmesi temel hedef. Bunun için 
yaşlıların sağlık
durumlarının takibi ve hastalıklara 
yerinde ve zamanında müdahale 
etmek gerekiyor. Diğer yandan 
yaşlılıkta kas kaybı ve denge 
azaldığı için kazalar ve düşmeler 

Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji Bölümü, 65+ Tazelenme Üniversitesi Programı
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konusunda yaşlılar çok kırılganlar. 
Bunun için kas yapısının ve denge 
becerisinin güçlenmesi gerekiyor. 
AB verilerine göre 60 yaş ve üzeri 
insanların %80’i günlerini evde 
oturarak geçiriyor. Fiziksel aktivite 
oranı yaş arttıkça düşüyor. Oysa 
daha hareketli bir yaşamla günlük 
hayatta güçlenmek mümkün. 
Market alışverişi taşıma veya bahçe 
işleri bile kasları güçlendiriyor. 
Spor yapma, egzersiz yapma 
gibi etkinlikler fiziksel dengeyi 
geliştirmeye yardım ediyor. Güçlülük 
ve denge önemli çünkü 40 yaşından 
itibaren,her on yılda bir kasların %8’i 
kaybediliyor. Bu 70 yaşından sonra 
%15’e çıkıyor. Avrupa’da her yıl 65 
yaş üzeri yaşlıların üçte biri herhangi 
bir sebeple düşüyor. Düşmeler 
ise ciddi bedensel hasarlara yol 
açıyor (Stenner vd., 2011). Aynı 
zamanda beden güç ve dengesinin 
gelişimi kardiovasküler hastalıkların 
önlenmesinde de pozitif etkileri var. 
Bunun yanında sağlıklı ve dengeli 
beslenmenin sağlanması yaşlılıkta 
kronik hastalıkların önlenmesi ve 
hareket kabiliyetinin sürdürülmesi 
için gerekli görülüyor.

2. Katılım. Aktif yaşlanmak için 
sadece sağlıklı kalmak için uğraşmak 
yetmiyor. Bunun sosyal boyutu 
da var. Dünya Sağlık Örgütünce 
sağlık, fiziksel, zihinsel ve sosyal 
olarak tam bir iyi olma hali olarak 
tanımlanır. Bu nedenle aktif 
yaşlanma programlarında fiziksel 

sağlık statüsünün güçlendirilmesi 
kadar, zihin sağlığı ve sosyal bağlar 
da önemlidir. Bunun için, karşılıklı 
bağımlılığın yanı sıra kuşaklar arası 
dayanışma ve toplumsal ilişkiler 
kurmak ve toplumsal hayata 
katılmak gerekiyor.
Bu, sokağa çıkmak anlamına 
gelmiyor sadece. Yeni bir şeyler 
öğrenmek, hobiler edinmek, 
boş zaman faaliyetleri yapmak, 
gönüllü işlerde çalışmak ya da iş 
hayatında çalışmaya devam etmek 
de sosyal katılım kabul ediliyor. Bu 
sayede insanlar diğer insanlarla 
ilişki geliştirebiliyor, yalnızlık ve 
izolasyon duygusundan uzaklaşıyor 
ve zihinsel faaliyetleri arttırabiliyor. 
Bana göre kahveye gitmek, kadınlar 

Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji Bölümü, 
65+ Tazelenme Üniversitesi
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için günlere katılmak da sosyal bir 
faaliyet elbette. Ancak yeni şeyler 
öğrenmek ve yeni faaliyetler yapmak 
için biraz daha gayret gerekiyor. Bu 
aktif yaşam için sağlığın korunması 
ve iyileştirilmesi kadar önemli bir 
durum.

3. İyi bir yaşam çevresi sağlamak. 
Yaşlıların büyük çoğunluğu evlerinde 
yaşlanmak istiyor. Üstelik farklı 
yaşam çevrelerinde yeni sosyal ağlar 
kurmak yaşlılar için zorlayıcı bir
durum. Biliş kayıpları riski de yüksek 
olduğundan yaşlının alıştığı ve 
bildiği çevrede yaşaması yaşam 
kalitesi açısından önemlidir. 
İnsanların bağımsız ve aktif bir 
şekilde yaşamaları için yaşadıkları 
evlerin buna uygun olması gerekiyor. 

Bunun için yaşlılıkta ortaya 
çıkabilecek düşme ve kazalara 
yol açacak risklerin azaltıldığı 
evlerde yaşamak önemli. Bu yaşam 
çevresinin günlük yaşam faaliyetleri 
ve genel yaşam faaliyetlerine de 
uygun olması, yaşlıların alışveriş, 
sağlık hizmetleri, haberleşme 
hizmetleri, gıda sağlama 
olanaklarına kolay ulaşabilecekleri 
çevrelerde yaşamaları gerekmekte.
     
Yazının başında bir soru ile 
başlamıştık: “Aktif yaşlanmak 
zorunda mıyız?” Kapitalist yaşam 
koşulları, uygulanan ekonomik 
politikalar bireyi kendi bedenine 
bakmaya zorluyor.
   
Çünkü bu koşullarda bağımsız ve 
kaliteli yaşamanın koşulu ne yazık 
ki bireyin kendi çabasından geçiyor. 
Birey sağlıklı olmaya, kendine 
bakmaya ve modern yaşamın 
getirdiği izole yaşamı tersine 
çevirmeye mecbur. 

  Çünkü günümüzde yaşlanma 
ile ortaya çıkabilecek riskleri 
ve bağımlılığı önleyecek ve 
bireyi koruyacak olan başka bir 
mekanizma yok ve onu koruyacak 
olan yine bireyin kendisi yalnızca.
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   Sanayileşmenin geliştirildiği 
toplumlarda nüfusun yaşlanması, 
toplumsal bir sorun olarak 
algılanmaktadır. Bu kaçınılmaz bir 
durum olduğundan, insanların 
aktif yaşlanması teşvik edilmekte-
dir (WHO, 2002). İnsanlar yaşlansa 
da aktif kalmak ister ve bunun için 
çabalar (Havighurst,1961). Aktif 
yaşlanmak için hem fiziksel hem 
de psikolojik olarak sağlığa dikkat 

edilerek, genç ve orta yaşlardayken 
nasıl yaşandıysa o korumaya çalışılır 
ve sürekliliğinin sağlanması beklenir 
(Atchley, 1989).
     Araba, günümüz dünyasında bir 
yere gitmek ve eşyaları taşımak için 
genel olarak her zaman her yerde
kullanılan, günlük yaşamı 
kolaylaştıran hatta keyif katan, 
vazgeçilmez bir araçtır. İnsanlar aktif 
bir şekilde yaşamak için arabaya ihti-

AKTİF
YAŞLANMAK 
VE ARABA 
KULLANMAK İkiko Murakami *
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yaç duyarlar. Bir defa ehliyet aldıktan 
sonra kullanıcılar için hava ve su 
gibi, yaşamın bir parçası haline gelir. 
Ama insan yaşlandıkça ve fiziksel 
sıkıntılar yaşadıkça, özellikle demans 
hastalığına yakalanınca, ne zaman 
araba kullanmayı bırakabilir? Kanun 
olarak on sekiz yaşında kullan-
maya başlayabilir ama kaç yaşında 
bırakmalıdır? Yaşlanma sürecinin 
ve yaşlılık döneminin homojen 
olmadığı söylenir (Baltes, 1992). Bu 
yüzden araba kullanmayı bırakma 
konusunda yaş sınırlılığı koymak 
mantıklı değildir.
    Japon toplumu, yaşlanma ko-
nusunda oldukça ileride olduğuna 
göre yaşlıların trafik kazası konusu, 
Japonya’daki durumlar bir örnek 
olarak gösterilebilir. Genel olarak 
ölüme sebep olan trafik kazası sayısı, 
zamanla azalmakta olmasına karşın 
ölen altmış beş yaş üzeri insanın 
oranı yükselmektedir.

Yaşlıların meydana getirdikleri, 
ölüme sebep olan trafik kaza 
sayısına bakıldığında toplam sayısı 
içinde yetmiş beş yaş üzeri insanın 
oranı yükselmektedir.
Özellikle demans hastalığına yakala-
nan insan için bu risk daha fazladır. 
Örneğin yetmiş beş yaş üzeri 
insanların neden oldukları trafik 
kazası sayısının yarısında, demans 
hastalığı teşhisi konulan yaşlıyla ilgili 
olduğu tespit edilmektedir (Japonya 
Ulusal Polis Örgütü istatistik verileri, 
2017).
      Son zamanlarda da şu haberler 
görülmüştür ve her iki kazada da 
ailesi, yaşlının araba kullanmamasını 
tavsiye etmişse de yaşlı dinlememiş:
İki lise öğrencisi kızın hayatları 
tehlikeye atılmıştır: dümdüz açık 
bir yolda seksen beş yaşında bir 
adam ters yoldan gelip öğrencilere 
çarpmış, zanlının özel bir hastalığı 
bulunmadığı için sebebi henüz 

Grafik 2.  Japonya’da ölüme sebep olan trafik kazasının toplam sayısı içinde
yetmiş beş yaş üzeri insanın meydana getirdiği kaza oranının yıllara göre değişimi 
(Ulusal Polis Örgütü istatistik verileri, 2017)
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belirlenememiştir ve yolda acil frene 
ait bir iz bulunmamıştır (10.01.2018, 
Sankei Gazetesi) veya
doksan yaşında bir kadının sürdüğü 
bir araba dört kişiye sırayla çarpmış, 
bir kişi ölmüş ve üç kişi hafif de-
recede yaralanmış. Ayrıca trafik 
ışığının kırmızı olduğunu söyleyen 
bir tanık olduğu belirtilmiştir. O 
kadını tanıyan ‘ne işitmede ne de 
konuşmada sıkıntısı olduğunu 
görüyordum, araba sürme tarzı da 
normaldi’ demiştir (28.05.2018, Asahi 
Gazetesi) Bu gibi trajediler gazete 
manşetlerinde sık sık görülmektedir.
    
   Ölen birinin ailesi çok üzülür. Tabii 
kazayı meydana getiren yaşlının 
kendisi de çok üzülür ve pişman 
olur, hem de yaşlının ailesi de 
üzülür. Tazminat konusunda da zor 
duruma düşebilir. Ancak demans 
durumunun çok ileride olduğu 
kanıtlanırsa kazayı meydana get-
iren o yaşlı suçlanmayabilir. Bu da 
zarar gören birinin ailesini üzer. 
Bu tip haberi öğrenen herkes, 
kimsenin sorumluluğunu yerine 
getirmediğine üzülür, aynı zamanda 
korkar çünkü kendi yaşlı ana-babası 
için benzer sıkıntı söz konusudur.
    
   Araba sürmeyi bırakan bir 
yaşlının demans hastalığının hızlıca 
ilerleyeceği bilinmektedir. Örneğin; 
babam araba sürmeyi çok severdi. 
Kırsal kesimde yaşadığı için ihti-
yaç da fazlaydı. Ama yaşlandıkça 
kullanırken zorlanmaya başladı. 
Birkaç defa park ederken evin 

duvarına çarptı, yoldan çıkıverdi 
veya kaldırıma çarptı vb. ufak tefek 
kazalar yaptı. Oldukça yavaş sürm-
eye başladı. Neticesinde kardeşim, 
babamızın araba kullanmasını zorla 
yasakladı, babam kabul etti, seksen 
yaşındaydı. Ondan sonra demans 
durumunun hızlandığına tanık 
oldum. Yine de babam diğer insan-
lara zarar verecek kadar büyük kaza 
yapmamış oldu. Sanırım yaşlılar için 
“arabayı bırak” demek
“çok yaşlanmışsın, artık işe 
yaramazsın” anlamını taşıyor ola-
bilir. Bunun için yaşlı birinin araba 
kullanmayı bırakmasının kolay 
olmadığı vurgulanmalı, hem yaşlının 
kendisi hem de ailesi için.
      
     Yaşlıların aktif kalmaları teşvik 
ediliyor. Bir insan biyolojik yaş 
olarak yaşlansa da genç insan gibi 
görünüşü koruyorsa ve hareketli 
yaşam tarzını devam ettiriyorsa (yani 
araba kullanma konusu da eskisi 
gibi ise) “aktif yaşlanıyorsun” sözü, 
olumlu anlamda söylenir. Ancak her 
insan yaşlanma durumuna göre bir 
gün, eskiden yapabildiği şeylerden 
vazgeçmek zorunda kalır. Bu açıdan 
araba kullanmaktan vazgeçmek de 
kaçınılmaz bir durumdur. Ama insan 
ne zaman vazgeçmeli?

     Bu durumlar gözünüze çarpmaya 
başlayınca araba kullanmaktan 
vazgeçme zamanı” diye tavsiyede 
bulunuyor 10.12.2015 tarihli At 
Home Kaigo (Bakım) web sayfasında 
bir haberde:
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1. Aniden frene basma sayısının 
artması,

2. Ortadaki çizgiyi geçmek,

3. Trafik ışıklarını ihmal etmek ve yol-
daki levhaları gözden kaçırmak,

4. Otoparka park ederken hata yap-
mak,

5. Araç arası mesafeyi koruyamamak,

6. Bükük yollarda düzgün sürmekte 
zorlanmak.

“Yaşlıları kırmadan araba kullanmak-
tan vazgeçmesine yönlendirmek için 
ikna edici tavsiyeler” sıralanıyor aynı 
haberde:

1. Yaşlılar kendilerini kurtarmak için 
araba kullanmamalı (şeklinde ikna 
etmek),

2. Doktor tarafından sınır konulmalı,

3. Ailesi, belli bir saat veya du-
rumda yaşlıları götürme-getirmeye 
çalışacağına söz vermeli,

4. Araba kullanmak yerine başka 
kamusal araçlar (otobüs, tren veya 
metro vb.) kullanmayı tavsiye etmeli,

5. Ehliyet yerine ehliyeti geri vermiş 
olduğunu gösteren bir belge ver-
ilmeli ve kamusal araçlar kullanırken 
indirim sağlanmalı.

    Günümüzde Japonya’da otomobil 
firmaları, yaşlıların da rahat şekilde
kullanabileceği otomatik güvenli 
arabaları yaratmaya ve uygulamaya 
çalışıyor, ama bu tip arabalar ger-
çekten mükemmel olur mu? Araba 
sayısının bu kadar çoğaldığı günü-
müz dünyasında özellikle kalabalık 
kentsel yaşamda arabaları rahat ve 
kazasız kullanmak mümkün mü? 

Bu sorunun çözümü, araba kul-
lanmak yerine araba kullanmamak 
olmaz mı? 

Araba kullanmaksızın yaşam 
kolaylığı sağlanırsa, araba kullan-
mamak yaşamın avantajı olarak 
değerlendirilip aktif yaşam (aktif 
yaşlanma) sağlanırsa da insan araba 
kullanmaktan vazgeçmez mi?
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   Günümüzde insanların yaşam 
beklentilerinin artması ve 
doğurganlıktaki azalma gibi se-
beplerden dolayı toplumların yaş 
ortalamasının arttığı görülmek-
tedir. İlerleyen yaşla birlikte kalp 
damar hastalığı, kanser, şeker 
hastalığı, osteoporoz, depresyon, 
alzheimer hastalığı gibi önemli 
sağlık sorunlarının görülme olasılığı 
artmakta, bunların görülmediği 
yaşlılarda da gerek zihinsel ge-
rekse fiziksel kapasite giderek 
azalmaktadır.
    Bilim insanları, yaşam süre-
sini uzatmayı başarmış olmalarına 
rağmen yaşam kalitesini artırmak 
için az ilerleme kaydedildiğini itiraf 
etmektedirler. Bireyler uzun an-
cak düşük yaşam kalitesine sahip 
yaşamaktadır. Yaşam boyu sağlıklı ve 

zinde kalmanın anahtarının dengeli
yapmak ve düzenli sağlık kontrolü 
yaptırmak olduğunu söylemek 
mümkündür. Uzmanlar kanser, kalp 
hastalığı gibi hastalıkların büyük bir 
oranının beslenme ve yaşam şeklinin 
değişmesi ve düzenli egzersiz ile 
önlenebileceğini ifade etmekte-
dirler (Mindell, 2003; Tate, Lah ve 
Cuddy, 2003). Buradan da anlaşıldığı 
gibi yaşlılıkla ilgili programlar 
ve oluşturulan politikalar yaşam 
beklentisini uzatmayı hedeflemeyen, 
yaşam kalitesini ve genel sağlığı 
artırmayı hedefleyen uygulamalar 
olmuştur.
    Yaşlı bireylerin toplam nüfus 
içindeki sayı ve oranlarının artması 
yaşlanma ile ilgili sorunların ve aynı 
zamanda yaşlılıkta yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi, aktif, başarılı ve sağlıklı 
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yaşlanma gibi kavramlara duyulan 
ilgiyi artırmaktadır (Öztop, 2010).
   Bu ilgiyle birlikte “aktif yaşlanma” 
kavramı ortaya çıkmıştır. Bu 
kavramın ortaya çıkışı çok eski 
değildir. Küresel yaşlanmanın 
hızlanması ve gözle görülür bir hal 
almasıyla birlikte aktif yaşlanma 
konusu da geniş çaplı inceleme ve 
değerlendirmelere tabii tutulmaya 
başlamıştır.
   Aktif yaşlanma kavramı, yaşlı 
insanların çalışmaya devam 
edebilmeleri, sağlıklı kalmaları, 
topluma katkıda bulunmaya de-
vam etmeleri için onlara daha 
fazla fırsatın sunulmasını içermek-
tedir (Özmete, 2012). Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), aktif yaşlanmayı, 
insanların yaşlandıkça hayat ka-
litelerini iyileştirmek amacıyla bu 
kişilere yönelik sağlık, katılım ve 
güvenlik konusundaki fırsatların en 
üst düzeye çıkarılması süreci olarak 
tanımlamaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü aktif yaşlanma ifadesindeki 
“aktif” kelimesinin yalnızca bireyin 
fiziksel olarak kendine yetebilmesi 
değil, bu bireylerin sosyal, ekonomik 
ve kültürel yaşamın birer parçası 
olması anlamına geldiğine de dikkat 
çekmektedir.
Buna göre; yaşlılık bir süreç olarak 

ele alınmakta ve bu süreçte, yaşlı 
bireylerin gündelik yaşama sağlıklı 
ve güvenli bir şekilde katılımları esas 
alınmaktadır.
   Başka bir ifadeyle aktif yaşlanma 
sürecini her yaşlı bireyin toplum 
içinde aktif olma, aktif yaşlanma 
şans ve hakkına sahip olması 
gerektiği vurgulanmaktadır (Tutal ve 
Üstün, 2009). Aktif yaşlanma, birey-
lere ileriki yaşlarında sosyal güvenlik, 
sağlık ve toplumsal hayata katılım 
açısından fırsatlar sunarak yaşam 
kalitelerini ideal seviyelere çek-
meyi hedefleyen bir sistem olarak 
değerlendirilmektedir .
Sonuç olarak, yapılan çalışmalar, 
bireylerin aktif yaşlanma 
uygulamalarına büyük oranda 
uzun ve sağlıklı yaşamak amacı ile 
başvurduklarını ve aktif yaşlanma 
hakkında ilk sırada televizyonu 
bilgi kaynağı olarak kullandıklarını 
göstermiştir (Demirci Aksoy, 2015). 
Bu bağlamda, aktif yaşlanma ko-
nusunda bireylerin başta televi-
zyon olmak üzere internet ve diğer 
kitle iletişim araçları kullanılarak 
bilgilendirilmeleri önerilebilir. 
Aktif yaşlanma konusunda bireyler, 
özellikle yaşlılıkta beslenme, fizik-
sel aktivite, düzenli sağlık kontrolü 
yaptırma konusunda teşvik edilebilir. 
.
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Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu.

*Elif ÇEVİK          *Alper ÇEVİK 
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*Elif ÇEVİK -Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Sinema 
Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi.
*Alper ÇEVİK -Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaşam Boyu Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu.

hesabımı veremeyeceğim herhangi 
bir şey olmadan yatarım. Sağlığımın 
diri olması ve sağlıklı bir yaşam 
sürdürmem açısından önemlidir.

Aktif yaşlanma sürecinizde 
eğitimin katkısı var mı?

Tabii, yaşamda edindiğim 
deneyimler bu sağlıklı yaşamımda 
önemli bir etken olabilir diye 
düşünüyorum. Bir de öğretim 
üyeliği mesleği, öğretmenliğin 
verdiği doyum ve sağlıklı bir yaşam 
düzeyi var. Tabii esas konum 
kentleşme ve çevre, yerel yönetimler 
olmakla birlikte dünyaya dar bir 
açıdan bakmaktansa geniş bir 
açıdan bakarak çeşitli olayların 
birbiriyle ilişkisini daha iyi kavramak 
bakımından bayağı önemli bir yaşam 
deneyimi oluyor.
    Ayrıca yaşamımın her döneminde 
Türkiye’nin temel sorunlarını, 
örneğin, demokratikleşme vb. 
konularda sorunları aşmanın önemli 
bir yönü de eğitim eksikliği, halktaki 
eğitim eksikliğidir diyebilirim. O 
açıdan bir toplum bilim insanı olarak 
eğitimin eğitimin toplumdaki yerini 
görerek bunun bilincine vararak 
yaşadım. Hiçbir zaman bu kent 
bilim vb. sorunları değerlendirirken, 
bunun eğitsel bir boyutu 
olduğunu gördüm ve bunu daima 
değerlendirmeye çalıştım.

      Halk eğitimine girişim de 
şöyle olmuştur:  Benim doçentlik 
tezim Türkiye’de girişilen toplum 
kalkınması deneme çalışmalarını 
incelemek, Türkiye’nin çeşitli 
illerindeki köylerin kalkınması için 
yapılan çalışmaları değerlendirmek 
oldu ve burada da yine bireylerin 
katkıda bulunabilmeleri ve 
çalışmalara katkılarını sağlamanın 
yolunun eğitimden geçtiğini 
gördüm ve genel eğitim konuları 
dışında, halk eğitimi, yetişkinlerin 
eğitimi konularına yönelmeyi gerekli 
gördüm. 

Aşağı yukarı 1962, 1965 yılından 
bu yana halk eğitimi çabalarına 
katkıda bulunabilmek için okudum, 
bir şeyler öğrendim ve Türkiye’de 
halk eğitimi çalışmalarının başarılı 
uygulamalarını görmek istediğimi 
daima vurguladım. İlk girişim, 
Basın Yayın Yüksekokulu’nda “Basın 
Yayın Yoluyla Halk Eğitimi” diye bir 
ders vardı. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Profesörler Kurulu bu dersi benim 
yapabileceğimi, yapmamın yararlı 
olacağını söyleyerek benim bu dersi 
yürütme sorumluluğunu almamı 
sağlamıştır. 1962’den bu yana 
böylece basın yayın yoluyla halk 
eğitimi derslerine başlayarak bu 
konudaki çalışmalarımı biraz daha 
derinleştirmek ihtiyacı duydum ve 
bu konuda başka hoca olmadığı için 
o zamanki Eğitim Fakültesinde şu an 
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ki Eğitim Bilimleri Enstitüsünde halk 
eğitimi derslerini sürdürdüm.

    En güzel nasıl yaşlanılır? Size 
göre nasıl yaşlanılmalı, bize 
önerileriniz nelerdir?

    Valla günlük yaşamınızı sürdürmek 
yaşlanmanın en iyi ilacı gibi geliyor. 
Çünkü bir iki yıldır fiziksel bazı 
eksikliklerim olmasa, derslere 
giriyorum, toplantılara katılıyorum 
ve böylece bilim insanının verdiği, 
öğretmenliğin verdiği bir şevkle bu 
çalışmaları sürdüregeldim. Hiçbir 
zaman yaşlandım diye
düşünmedim, en çok eğitimle ilgili 
olmam ve çalışmalarımın çoğunda 
eğitsel boyutu gözden kaçırmadan 
bu işi yapmayı sürdürmem etkili 
oldu. 

Doyumlu bir hayat 
sürdürdüğünüze inanıyor 
musunuz? İçinizde kalan uhde var 
mı?

   İçimde kalan hiçbir uhde yok. 
Çünkü öğretmenlikten gelen bir 
rahatlama ve bir çaba benim sürekli 
olarak doyurucu bir ortamda 
yaşamamı sağladı diyebilirim. 
Bugün dahi Mimarlar Odasının, 
Şehir Plancıları Odasının ve Türk Dil 
Derneğinin çalışmalarına katılarak 
zevkle kendimi doyum sağlamaya 
yöneltmiş oluyorum.

Türkiye’de yaşlılara yeterince 
önem veriliyor mu?

   Yaşlılara yönelik fazla bir program 
var mı yok mu bilmiyorum ama bir 
aşamadan sonra huzurevlerinin, 
bakımevlerinin gerekliliğine 
inanıyorum. Yaşlılar için yabancı 
ülkelerde kurulmuş olan siteler 
var, orada her türlü etkinliğe 
katılarak yaşlılık dönemini 
doyumlu bir biçimde yaşamaya 
olanaklar sağlayan bir ortam var. 
Ama Türkiye’mizde henüz öyle 
bir ortam göremediğimiz gibi 
hastalandıkça, yaş ilerledikçe biraz 
daha huzurevlerine bakımevlerine 
yönelme var. Bence bizim
geleneksel aile yapımız yaşlılara 
bakma, onu memnun etme ve 
yaşlıları huzur içinde yaşatma 
gibi ailesel işlevler ama düşünün 
karı koca çalışıyor, evde de bir 
yaşlı var, bu yaşlı sorunlarıyla ne 
kadar ilgilenebilirler, doğrusu 
düşünemiyorum. Genelde artık 
aile içinde bakamayacakları 
durumlarda yaşlıları huzurevlerine- 
bakımevlerine getiriyorlar. 
Hâlbuki daha yaşlılığın başlangıç 
dönemlerinden itibaren yaşlılığı 
unutturacak, sağlıklı bir yaşam 
sürmesini sağlayacak önlemler 
olmalı. Bu da ancak sizin de kurmak 
istediğiniz, Bahadın’da yapmak 
istediğiniz biçimde onların birlikte 
yaşayacakları ve etkinliklerini 
sürdürecekleri bir dönemece  
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girmelerine yardımcı olmakla 
sağlanabilir. Yaşlılara çok saygısı 
olmakla birlikte genç nesillerin 
onların derdini anlayamayacaklarını 
söylemek mümkün .

Geleneksel bakış açısında, 
yaşlıların yaşlanınca huzurevine 
gönderilmesi nasıl bir duygu 
oluşturuyor?

   Toplumsal yaşayış, geleneksel 
ortamda “bakamadılar, huzurevine 
verdiler” gibi bakış açıları mevcut. 
Kırsal kesimdeki durum, köylerde 
ikamet eden yaşlılar özellikle 
köylerde yaşayan yaşlıların aktif 
yaşlanma sürecine katılmalarını 
sağlayacak ortam yaratmak, köy 

kültüründeki insanların 
imece usulüylebir arada, 
aktif yaşlanma
sürecine kahve 
köşelerinde değil 
de huzurevlerinde, 
bakımevlerinde daha 
rahat, daha huzurlu, 
daha faaliyetli, doğayla, 
toprakla, hayvanlarla iç 
içe olarak geçirmelerini 
sağlayacak bir proje 
olmalıdır.
Aktif yaşlanma 
hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Eğitimle iç içe, üreterek, farklı 
açılardan bakarak, yaşlıların 
katılımlarını sağlayarak aktif 
yaşlanma sürecine katkıda 
bulunulabilir. Yaşlıların da 
yapabilecekleri şeyler vardır. 
Benim için okumak, yazmak 
başka bir şey tabi ama mesleği bu 
olmayanların doğrusu el yordamıyla 
bir şeyler yapmalarını sağlamaları, 
düşünülmesi gereken bir çözüm 
olarak karşımıza çıkıyor.

Köy ve kentlerde yaşayan yaşlılar 
arasındaki farklılıklar nelerdir?

   Köy yaşamı ile kent yaşamı farklıdır. 
Ama yaşlanma açısından fark yok 
aslında. Yaşlılık insanın içinde 
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duyduğu bir duygu olarak önem 
taşıyor.
  Daha çok köy yaşamında bu 
yaşlanmanın verdiği bir takım 
eksiklikler var, onun giderilmesi 
doğrultusunda herhangi bir çaba 
gösterilmiyor. O bakımdan bir 
farklılıklar var.

Yaşlılıkta geçim/bakım kaygısı 
yaşıyor musunuz?

Benim oldukça yüksek bir emeklilik
Buraya verdiğim miktarla bir takım 
temel gereksinimlerim karşılanıyor. 
Onun dışında bir sıkıntı çekmiyorum 

ama her emekli benim 
durumumda olmayabilir tabiki.

Beslenmenize çok dikkat eder 
misiniz?

Allah’a şükür ne bulursam yerim. 
(Gülüşmeler). Daima aşırı kontrol 
yapmadım. Bir süre sonra ekmek 
az yemeye ya da yememeye 
başladım. Çayı şekersiz içiyorum 
ama onlar benim titizlikle 
gözetlediğim bir durum değil. 
Mesela yanlışlıkla bakıcı çaya 
şeker koymuş getirmiş, onu da 
içtim. (Gülüşmeler).
Son olarak ne söylemek istersiniz?
Her yaşın güzelliğini yaşamak 
lazım, anı yaşamak da güzel 
bir şeydir, herkesin yaşamlarını 
sağlıklı sürdürmeleri çok 
önemlidir. İleri yaşlara gelen 
insanların dünyayla ilişkilerini 
kesmemelerini tavsiye ediyorum.

Bazıları emeklilik dönemini 
ölümü beklercesine geçiriyor. 
Bu yanlış gibi geliyor.

Bu söyleşi yapıldıktan sonra 23 Temmuz 2018 de aramızdan ayrılan Prof.Dr Cevat Geray 
hocamız sonsuzluğa uğurlanırken...

EYİ VAKIT ÖLDÜRDÜK AĞA
Arslan Bozdemir
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     Bahadın’da çocukluğumdan 
belleğimde kalan bir fotoğraftır. 
Damların serpenekleri altında 
toplanıp günün ve hayatın akşamını 
beklerlerdi. Uzaklara dalan gözlerle 
anılarını birbirine anımsatarak, 
unutulan geçmişlerini ararlardı.

   Durağan zamanlar geçmişin 
anılarıyla devinim kazanırken, 
yalnızlığın boğuculuğundan da 
kurtulurlardı. Günün karanlığı 
çökmeye başlarken evlerinin yolunu 
tutarlardı. Dillerinde aynı cümle: 
”Eyi vakıt öldürdük ağa!” Ömürlerini 
törpüleyen yaşanmışlıklar ne ola 
ki? Adına hayat denilen vaktin 
ölümünden keyif alınsın?....

Ankara’da gençliğimde, belleğimde 
kalan bir anıdır. Bir huzurevi 
ziyaretinde üç çocuğu olduğunu 
ve sürekli ziyaret için yollarını 
gözlediğini söyleyen teyzenin 
sözleri kulağımda yankılanmaktadır. 
Yaşamın bunalttığı başka kederler 
içinde anılarını bile paylaşacak 
birini bulamadan… Modern 
yaşamla, geleneksel değerlerin 
arasına sıkışan yaşlılar en çok bedeli 
ödemektedirler. Evde, sokakta 
hayatın bir çok alanında yaşam 
alanları yok edilmektedir. Toplumsal 
hızlı değişime bağlı olarak geniş 
aile tipinden, çekirdek aileye geçişle 
birlikte yaşlılar en mağdur olan 
kesim olmaktadır.
“Anlatısal zamanın kuşattığı 
geleneksel dünyanın bilge yaşlısı, 

EYİ VAKIT ÖLDÜRDÜK AĞA
Arslan Bozdemir
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modern dünyanın güçsüz ve 
yetersiz bireyine dönüştürülmüştür. 
Ondan beklenen tek şey yaşamının 
kalan kısmını topluma en az yük 
olacak biçimde tamamlamasıdır. 
Yaşlı olmanın dayanılmaz ağırlığı 
moderniteden 
postmoderniteye 
geçişle birlikte 
iyice artmış, 
enformasyonun 
hızına 
yetişemeyen 
ve teknolojik 
gelişmeleri takip 
edemeyen, 
tüketim ilişkilerine 
doğrudan dahil 
olmayan yaşlı 
birey, kendi haline 
terk edilmeye 
başlamıştır. Bu terk edilmişliğin en 
temel etkisi yaşlıların günümüzde 
karşı karşıya bırakıldığı varoluş 
kaygısıdır.”*

   Modern dünya yaşlılar için 
güvenli bir liman değil, kapitalist 
üretim ilişkileri nedeniyle öz saygı 
ve benlik erozyonuna sebep olan 
algı deformasyonudur. Simon de 
Beauvoir’a göre (1970:216) “Modern 
dünyanın yaşlısı tarihin akışındaki 
hıza dayanamayarak daha sağlığı 
yerindeyken geçmişine terk edilmiş, 
toplum tarafından sahip olduğu 
bilgi hazinesi değersizleştirilmiştir. 
Geleneğin tersine modernitenin 
yaşlılık söylemi görüldüğü gibi 
genel olarak negatiftir .”

   Çünkü üretime katkıda 
bulunamayan, ailesine ve devlete 
artı bir yük
getiren, üstelik gelişen teknolojiye
ayak uyduramadığı için bilgeliğini** 
ve dolayısıyla saygınlığını yitiren bir 

bireydir.

   Mersin’de bir 
yetişkin olarak 
henüz taze bir 
anı belleğimde 
yerini aldı. 
Şehir Hastanesi 
laboratuvarında 
kan verirken 
sohbet ettiğimiz 
hemşire, yedi yıl 
yaşlılara evde 
bakım hemşiresi 
olarak çalıştığını 

ve nice yürek burkan anı yaşadığını 
söyledi. Bir eve gittiğinde yaşlı, 
bakıma muhtaç bir babanın 
çocuğunun, babasını kastederek 
“Şunu nereye koyacaksanız 
koyun” dediği an’ı unutamadığını 
söylediğinde…

   Bu topraklarda yaşlılık böyle 
yaşanırken geleceğe nasıl yaş 
alıyoruz? Çocukluğunda dört duvar 
arasında, yalnız vakit geçirmiş, oyun 
ve paylaşma kültüründen yoksun 
büyütülmüş, sınav maratonlarında 
kaygı -stres depolamış, paylaşma 
yerine hırs ve
rekabeti önemseyen değerlerle 
donanmış, reklam, sosyal medya ve 
dizilerle ideal görünüm baskısına 
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maruz kalmış, yetişkinliğinde 
ekmek davası uğruna kabuğuna 
hapsedilen, hobi, sanat, eğlence, 
vb güzellikleri yaşamına dahil 
edemeyen bireyin yaşlılığı nasıl olur?

   Oysa yaşlılık 
yaşla ilgili değil, 
yıllar cildinizi 
buruşturabilir 
ancak hayallerin, 
heyecanların 
kaybolması 
ruhu buruşturur. 
Güzel şeyleri 
hayal eden, 
güzelliklerden 
yana irade 
koyan insanlar 
asla yaşlanmaz. 
Yaşama dair 
hedefleri olmayan 
ve hayallerine 
yürüyemeyen insan her yaşta 
yaşlıdır. 

Başka bir deyişle gençlik hayatın 
belli bir çağı ile ilgili değildir. 
Ürettiğiniz, cesaretli olduğunuz, 
umutlarınızı yeşerttiğiniz sürece 
gençsiniz. Geothe en büyük 
eseri Faust’u 83 yaşında bitirdi. 
Charlie Chaplin 76 yaşında film 
yönetmenliğine devam ediyordu.
Mimar Sinan 86 yaşında idi, Selimiye 
Camisini tamamladığında… Yeni 
heyecanlara yol alma coşkunuz 
olduğu sürece gençsiniz, fiziki 
dezavantaj sadece küçük bir 
engeldir.

   Sahip olduğumuz yetenekleri, 
fiziksel özellikleri, değerleri, hayalleri 
sadece başarmak, kazanmak 
uğruna kurban verdikçe insan kendi 
doğasına yabancılaşacaktır. İnsan 
kendi hayatıyla ilgili karar alamıyorsa 

kendisine dikte ettirilen hayatı 
yaşıyor demektir. Demokratik bir 
toplumda yaşamayan birey en çok 
da yaşlılıkta mutsuz olacaktır.
   
  Çünkü bireyin yaşama dair 
oluşturduğu temel inanç ve algı, 
çocukluktan itibaren yaşantılardan 
süzdüğü bilgi ve deneyimlerden 
oluşur. Bilgelik ve pozitif deneyimler 
demokratik ortamların ürünüdür. 
Doyumsuz ve üretken olmayan 
yaşamlar mutsuzluk, hırçınlık, 
bencillik, ölümden korkusu, özsaygı 
eksikliği vb duygulara vesile olur. 
Doyumlu ve üretken yaşanan 
hayatlar ise mutluluk, ölümü sakin 
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karşılamak, özsaygı ve özgüven gibi 
duyguları besler. Bireyin beklenti 
ve ideallerine ulaşıp ulaşamaması 
yaşlılığın kalitesini belirler. Kendini 
tanıyan, değerlerini oluşturan, 
kendini kabul eden birey bütünsel 
kimliğini oluşturmuştur ve aktif bir 
yaşlılığa yol alır.

    Filozoflar antikçağda yaşlılığı 
değerli ve anlamlı kılıp onu 
katlanılır kılan şeyin bilgili ve 
erdemli olmak olduğunu öne 
sürmüşlerdi. Feodal dönemlerde 
deneyim ve ahlaki değerlerle 
önemsenen yaşlı birey günümüzde 
bilgeliğini ve saygınlığını yitiren, 
tüketime katılamadığı için yok 
sayılan nesnelere dönüşmektedir. 
“Postmodern dünyanın yaşlıları 
emekliliğin özel sektöre 
devredilmeye başladığı, rekabetin 
öncelikli olduğu neoliberal 

politikalar aracılığıyla devletin her 
alanda araçsal konuma indirgendiği, 
piyasa koşullarının zenginler
lehine giderek güçlendiği koşullarda 
yaşlılara, ama özellikle dünya 
nüfusu içinde çoğunluğu oluşturan 
yoksul yaşlılara tanınan en belirgin 
hak, kaçınılmaz bir ölüm gibi 
görünmektedir.”***

   Yaşamı paylaşma ve dayanışma 
değerleri üzerinden algılayan 
bizler bu soruna çok farklı ve 
geniş pencereler inşa etmek 
durumundayız.

*,**,*** Kaynak: Post Modern 
Dünyada Yaşlı Olmak, Oya 
Esra BEKTAŞ, Yaşlı Sorunları 
Araştırma Dergisi, 10(2):9-18.
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Ab-ı hayatın iksiri var mı?
Bir dünya tasarlayalım, ne yaşlılık 
olsun ne de ölüm. İnsanlar hep genç 
ve diri kalsın. O zaman ne cennet 
ne de cehennem olur. Ne azap, 
ne ızdırap. Ne ağrı ne sızı. Sonsuz 
gençlik ve diri bir yaşam. Mümkün 
mü genç kalmak? Durdurabilir miyiz 
biyolojik saati? Aşabilir miyiz zamanı? 
Zaman olmasaydı eğer, yaşlanma 
olmazdı. Yaşlanma olmasaydı, 
zaman da olmazdı! Peki yaşam nedir, 
yaşlılık nedir? Yaşlılar için başka bir 
dünya mümkün mü? Günümüzde 
tekrar bu ve buna benzer soruları 
sormalıyız. Bir taraftan bilimsel 
teknolojik gelişmeler, diğer taraftan 
da toplumsal iktisadi koşulların 
yanı sıra çağdaş yaşam anlayışı ve 
yaşam felsefesi birçok kimse için 
yaşam sevincidir, kaynağıdır. İnsanın 
yaşam sevincini nasıl artırabiliriz? 
Onları yaşama ve dünyaya nasıl 
daha fazla bağlayacağız? Ab-ı hayat 
var mı? Varsa nerede? Bilinmeyen 
(outopos) bir yerde mi? Yoksa biz mi 
yaratacağız tanrıların bizi kendi
kaderimize terk ettikleri yerde? Kendi 
derdimize kendimiz çare olacağız! 
‘Ya ölü yıldızlara götüreceğiz hayatı 
ya da ölüm inecek yeryüzüne’ (N. 
Hikmet). Dememiş miydi aynı 
üstat: ‘Aslolan hayattır’ diye. Hayatı 

sürdürmek, korumak, evrenin 
dört bir yanına yaymak canlıların 
evrim sürecinde içselleştirdikleri 
en temel ilkedir. Evrimin en 
temel yasasıdır bu. Eğer hayatı 
savunmazsak, yaymazsak, işte o 
zaman ölüme yenik düşeriz. İner 
ölüm yıldızlardan yeryüzüne.
Yüz yıllar boyunca insanoğlu 
ölümsüzlüğün peşinden koştu, 
ölümün olmadığı bir hayatı hayal 
etti durdu. Sonsuz yaşamın iksirini 
elde etmek için uğraşan Gılgamış, 
bu efsanelerin en ünlüsüdür. 
Denizin dibinden ölümsüzlük 
otunu çıkarmasına rağmen, asıl 
ölümsüzlüğün bir kişinin adının 
gelecek kuşaklar tarafından 
anılması olduğu gerçeğine varır. 
Hani diyordu ya Hünkar Hacı Bektaş 
Veli: “Üç şey vardı hayatımda, biri 
evde kaldı (aile-yakınlar), diğeri 
yolda kaldı (dostlar-arkadaşlar), bir 
diğeri de benimle geldi (ne verirsin 
elinle, o gelir seninle”diye. İşte, ab-ı 
hayat deminden içen ol kişidir ki, 
sonsuzluğu yakalar (Aristoteles).
yaptıkları ile insanlığa.
Mitolojinin yanı sıra semavi dinler 
de sonsuz hayat (ab-ı hayat) 
hakkında çeşitli tasavvurlarda 
bulunmuşlardır. Hızır ile İlyas 
hakkında anlatılanlar bunların en 

Hızr eger zulmata vardı istedi âb-ı hayât 
ben dudağın çeşmesinde âb-ı hayvân bulmuşum

Nesimi

Zafer Aydoğdu
YAŞLILIĞIN ÜTOPYASI
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ünlüsüdür. Ayrıca bir de Lokman 
hekim bulunmaktadır. Uzun ve 
sağlıklı bir hayat sürdürmüş birisi 
olarak anlatılır. Ab-ı hayat veya 
Bengü su, sonsuz hayat bahşeden 
bir su mu yoksa Lokman Hekim’de 
olduğu gibi, bir tür bilgelik mi? Yani 
sonsuz hayata dair hikmet mi? Sırrı 
hakikat mi? Nasıl erer insan hayata 
dair hakikate? Hayatın sırrı nedir? 
Yaşamak, yaşlanmak, ölmek mi? 
Yunus Emre: ‘Bu dünyada iki kişi 
kalır derler, meğer Hızır İlyas ola Ab-ı 
hayat içmiş gibi’. Yoksa sonsuza dek 
hayatın sürmesi midir? Fakat tüm 
bu yukarda kısacası değindiğim 
efsaneler ve dini kitapların aktardığı 
hikayeler, sonunda sonsuz bir 
hayatın sürdürülemeyeceğini anlatır. 
‘Eninde sonunda ölüm yaşayanı 
yakalar’ (Epikürüs). Ancak ve ancak 
her şey türün sonsuzluğu içindir, 
çünkü türden başka sonsuz olan 
nedir? Bireyesel bir sonsuzluk 
mümkün değildir (Aristoteles). O 
zaman Pir Sultan haklı: ‘Cümlenin 
muradı dünyada cennet’. Dünyada 
cennet bir ütopya mı? Mümkün mü? 
Madem bizi unutmuşlar, kendileri 
baş köşeye oturmuşlar, cenneti dahi 
parsel parsel parsellemişler, o zaman 
biz de bu dünyayı cennet (Arapça 
bahçe demek) kılalım. Yaşanılacak bir 
yere dönüştürelim. Yaşlıların ektiği, 
biçtiği, mutlu olduğu bir bahçeye 
dönüştürelim. Gülü olacak, bülbülü 
olacak.
Leyla da Mecnun da bu bahçede 
yerini alacak. Belki de bu ütopya 
mutluluğun tablosu olacak. Aşık ile 
maşukun birleştiği. Bahçede çalışan, 

doğa ile içiçe yaşayan insan, tüm 
doğallığı ile huzur içinde, dingin ve 
aynı zamanda etkin, doğaya dönmüş, 
her şeyin kıstası olan insan (homo 
mensura), Stoa.
‘Çürüyen ten, dökülen diş, saç, sönen 
göz nuru, titreyen eller, peltekleyen 
dil, bir türlü hatırlayamayan hafıza’. 
Hani mitolojide Sfenks sormuş ya 
Oidupusa: ‘sabah dört ayak, öğlen 
iki ayak, akşam üç ayak üstünde 
yürüyen varlık, hangi varlıktır’ 
sorusuna yanıt olarak Oidupus, ‘insan’ 
cevabını vermiş. Malum yaşlanınca 
bastonla yürür insan. Yaşlılık 
dediğimiz zaman aklımıza hemen 
bu tür sıfatlandırmalar gelir. Acaba 
yaşlılık bu mu? Yoksa başka bir tarz 
yaşlanma mümkün mü? Hayatı daha 
anlamlı kılmak, sağlıklı ve kaliteli bir 
yaşam sürdürmek, herkes için geçerli 
midir? Neden yaşlılığın bir ütopyası 
olmasın? Neden yaşlıların bir cenneti 
bu dünyada kurulmasın? Hayalleri ile, 
düşleri ile, halen geleceğe ve gelecek 
kuşaklara, dünyaya ve yıldızlara dair 
şiirleri ile, bir ütopya, neden olmasın? 
Sanki ab-ı hayat suyu içmiş gibi bir 
hayat, korkusuz, hür neden olmasın?

Erdemli yaşamak

Birçok filozof yaşamın en temel 
hedeflerinden birinin erdem 
olduğunu ifade ederler. İnsanlar 
doğuştan mutlu olmak, mutluluğu 
(eudaimonia) elde etmek için 
mücadele ederler
Fakat en faziletli hayat erdemli (arete) 
hayattır. Hayatın erdemleri var. Doğru, 
dürüst, adil olmak, hak gözetmek 
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erdemliliktir. Bu erdemlere sahip 
olanlar mutlu olurlar. Antik ve 
geleneksel toplumlar bu erdemlerin 
çok iyi farkında idiler. Zamanla 
Köroğlu’nun da ifade ettiği gibi: 
’Delikli demir icat oldu, mertlik 
bozuldu’. Artık neo-liberal değerlerin 
hakim olduğu toplumlarda 
erdemden bahsetmek mümkün 
değil. Erdemsizliğin, ilkesizliğin 
kural-kaide olduğu bir dönemde, 
Deli Dumrul vari ‘geçende de 
geçmeyenden de’ baç alan bir 
sistemde ne derece erdemli ve 
mutlu olunabilir?
Eski toplumlarda ve halen de 
bu toplumların birçok özelliğini 
sürdüren geleneksel toplumlarda, 
yaşlılığın birçok olumlu özellikleri 
bulunmaktadır. Onun içindir ki 
yaşlılığa saygı gösterirler. İşte Antik 
Yunan ve Roma toplumlarının 
tarihleri ortada. Yunanlıların 
önemli bilgeleri genellikle yaşlılık 
dönemlerinde anılırlar. Solon, 
Thales, Sokrates gibi. Roma’da 
yönetimde, senatoda söz sahibi 
olanlar genellikle yaşlılardır. Yaşlılık 
bir erdemdir. ‘Yaşı altmış, işi bitmiş’, 
diye düşünen toplumlar elbette 
ilerlemezler. Yaşlılığı erdemsizlik 
olarak görmek, insanın mahiyetini 
anlamamaktır. Hümanist düşünür 
Cicero (MÖ.106 – 43) yaşlılığın 
erdemlerinde bahsetmektedir. Hem 
de öyle böyle değil. Adeta yaşlılığın 
ve yaşlanmanın manifestosunu 
yazmış ünlü filozof. Söz konusu 
düşünceler hiç bir şekilde 
güncelliğini yitirmemiş. Mühim 
olan insanın fiziksel gücü değildir. 

Mutluluğu
tanımayan herkes için yaşlılık zor ve 
kaldırılması mümkün olmayan bir 
ağırlıktır. Oysa önemli olan fiziksel 
yapılar veya beceriler değil, serbest 
sanatlar ve erdemlerdir. İnsanların 
fiziksel değil de, fikirsel güçleridir.
Erdemli yaşamak insan olmaktır. 
Yaşlılığın ütopyası yeniden hümanist 
bir toplumun inşa edilmesidir. Tekrar 
insanın insan olduğu, insanın insanın 
kurdu olmadığı (homo homini lupus) 
bir toplum. Hiç bir şekilde toplumsal 
ve siyasal erkin veya egemenliğin 
her hangi bir Leviathan’a (Hobbes) 
devredilmediği, ancak ve ancak, 
toplumun kendi kaderini kendisinin 
belirlediği, sözün, yetkinin, 
iktidarın üretenlerin olduğu bir 
ütopya. Bugünün yaşlıları hayatları 
boyu üretmişler. Üretici insanları 
yaşlarından ötürü, toplumsal üretim 
sürecinin dışına itmek, adeta doğal 
değişim ve dönüşümü tasfiye etmek 
gibi bir şey. Yaşlıları işe yaramayan 
değil, tam tersine hayatın her alanına 
katan, onları eşdeğer gören ve söz 
sahibi eden bir toplum öngörüyor 
ütopya. Böyle bir toplumda 
güçlünün değil, erdemlinin sözü 
yeğdir. Zalimlerin değil alimlerin 
değer verildiği bir toplumdur. Hani 
diyor ya büyük ozan: “Cahilin ettiği 
sohbetten sözden, alimin hayâli 
düşü makbuldür” (Aşık Hüdâi). 
Çünkü “cahillerin kalbi dudaklarında, 
âlimlerin dudakları kalplerindedir”
(Hz. Ali). Yaşamı, yaşamayı, yaşatmayı 
düşünce ve eylemlerinin odağına 
alan bir toplumdur ütopyamız. 
Halil İbrahim sofrası gibi sonsuz, 
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dostun muhabbeti, onun gül cemali 
rehberdir, imamdır bize. Ütopya bir 
boyutuyla nostalji olsa da (çünkü
geçmişin tüm erdemlerini özümser 
ve aktarır), diğer boyutuyla bir 
gelecek, başka bir hayat ve dünya 
tasarımı, tasavvurudur.

Pozitif sağlık ve yaşlanma
Yaşlılığı artık korkulan ve insan 
ömrünün en olumsuz bir 
aşaması olmaktan çıkaracak, 
yeni bir anlayışa, bakış açısına 
ihtiyaç var. Yaşlılık bir son değil 
bir başlangıçtır. Hayatın daha 
mükemmel hale dönüştürülmesi, 
erdemli bir hale dönüştürülmesidir. 
Pozitif sağlık ve yaşam anlayışı, 
sorunlardan veya bireyin neyi yapıp 
yapamayacağından değil, neleri 
yapabileceğinden yola çıkar. Bir 
başka deyişle, hastalıkları ve arazları 
çıkış noktası olarak almaz. Tam 
tersine, sağlıklı yaşamanın pozitif 
sağlıkla mümkün olduğunu önerir. 
Pozitif sağlığın geliştirilmesi için birey 
çok faal bir hayata sahip olmalıdır. 
Toplumsal hayatın her alanında 
aktif bir pozisyon alarak kendi 
sağlığını geliştirir. Bir bakıma sağlıklı 
beslenmesinden, hareket etmesine 
ve katıldığı sosyal faaliyetlere kadar, 
değişik bir hayat programı geliştirir 
kendisi için. Bu programlar aynı 
zamanda onun yaşam kalitesini 
artırır, hayattan zevk almasını sağlar 
ve ömrünü de uzatır. Hani atalarımız 
demişler ya bir zamanlar: ‘İşleyen 
demir pas, akan nehir kir tutmaz’, 
diye.
Eğer üretim, doğa ile toplumun, 

maddi alış verişi ise, doğanın insan 
istek ve tasarımları doğrultusunda 
yeniden üretimi ve dönüşümü
(kültürel transformu) ise, bir başka 
ifadeyle, ‘insan varlığının devamı ve 
toplumun gelişimi için, toplumsal 
yaşamın yeniden üretimi için, 
emeğiyle çalışmak ve üretmek 
zorunda dır’ (K. Marx). İnsanı insan 
yapan emek ise, yani üretim sürecine 
katılması ve sürekli kendisini 
yenilemesi ve aşması ise, o zaman 
kas ve uzuv güçleri azalan yaşlı insanı 
bu sürecin neresine koyacağız? Evet, 
gerçekten de ‘emek en yüce değerdir’ 
(Hünkar Hacı Bektaş Veli). Çünkü 
emek veren insan kendi öz gücü 
ile hayatını idame ediyor, yalansız 
dolansız. Yalın ve yağız, nasılsa öyle. 
Çalmadan, soymadan, haram lokma 
yemeden. Kendi özünü sererek 
meydana. Emek bu bakımdan tüm 
insana ait erdemlerin özüdür. Dünya 
emek üstüne kuruludur. Malum, 
Tanrı da çalıştı, ‘yedinci gün dinlendi’ 
(Tekvin-Eski Ahit). Yaşlılık demek son 
demek değil. İnsanın fikren, zikren 
olgunlaşması, bilgeleşmesi demektir. 
Bilgelik erdemliliktir. Erdemli kişi bilge 
kişidir. Ekin olgunlaşır, tohum döker 
ve yeniden çimlenir. Yaşlılık olgun 
ekindir.

Yaşlılığın kaliteli sürdürülmesi için 
gereken koşullar
Elbette sağlıklı bir yaşam 
sürdürebilmenin birçok koşulu 
var. Bu koşulları toplumsal, siyasal, 
iktisadi, teknolojik ve çevresel yapılar 
ve gelişmelerden soyut göremeyiz. 
En başında da sağlıklı bir toplum, 
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insan merkezli sağlık sistemi, fırsat 
eşitliğine dayanan sağlık ekonomisini 
(sigorta başta olmak üzere) öngörür. 
Kuşkusuz bir toplumda bireylerin 
sağlıklı yaşamaları ve yaşam
kalitelerini artırabilmelerinin önemli 
koşulu, bireyin içinde yaşadığı 
toplumun refah toplumu olup 
olmamasıdır. Refah toplumlarında 
bireyler eşdeğer bir şekilde, sunulan 
tüm hizmetlerden eşit bir şekilde 
yararlanırlar. Eğer toplumda eşitsizlik 
varsa, birileri ülkenin nimetlerinden 
daha fazla yararlanıyorsa, o ülkede 
tüm bireylerin sağlıklı ve kaliteli bir 
yaşam sürdürdüğünü ileri sürmek 
saflık olur. Hele de çok gelişmiş 
ülkelerle az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin (ki geri bıraktırılmış 
demek daha doğru olur) sağlık 
politikalarını kıyaslamak, mümkün 
değil. Belki daha da somutlaştırmak 
için, yıllık ortalama olarak kişi başına 
düşen geliri 50.000 euro olan bir 
ülke ile 5.000 euro olan bir ülkede 
yaşlanmak bir midir? Dünya nimetleri 
eşit dağıtılmıyor, paylaşılmıyor, kimisi 
de unutuluyor, yok sayılıyor? Adaletin 
bu mu dünya? Adaletsiz dünya! 
Eğer yaşamın kalitesini sağlamak 
istiyorsak, adaleti yeniden inşa etmek 
zorundayız. Aksi takdirde: “Utanırım 
fıkaralıktan, ele, güne karşı çıplak..üşür 
fidelerim, harmanım kesat. Kardeşliğin, 
çalışmanın, beraberliğin...”
 (Ahmet Arif ). Adalet herkes için! 
Emek ve adalet! Dünyanın dingili. 
Eğer mülkiyeti emek yaratıyorsa, 
“adalet de mülkün temeli” ise 
(M. Kemal), hayatın temeli ne?
Nihai olarak bu dünyada varlığımızı 

belirleyen düşüncelerimiz mi yoksa 
toplumsal varlığımız mı? Toplumsal 
varlığımızı ne belirliyor? Alt yapı mı, 
yoksa üst yapı mı? İktisadi
yapılar mı yoksa siyasi, bilimsel, 
düşünsel, kültürel forumlar mı? 
Elbette tüm bu yapılar birbirlerinden 
soyut düşünülemez. Mekanik bir 
şekilde çelişki varmış gibi sunulamaz. 
Bir bütünün parçaları, bütünsüz 
olmaz. Birbirlerini tamamlarlar. Yaşlılık 
da insan hayatının bir parçası, hem 
de tabloyu tamamlayan bir parçası. 
Onsuz tablonun bir manası yok. 
Yaşlılık tablonun ressamıdır. Ressamsız 
tablo mümkün mü? Yaşlılık da tüm 
bir hayatın tamamıdır. Hayat onsuz 
mümkün değil.
Maalesef Protestanlığa göre her 
şeyin bir bedeli var. İnsanlar hem 
Museviliğe, Hristiyanlığa ve İslam’a 
göre bu dünyaya zevk sefa için 
gelmedi. Gözyaşı, hüzün, çile, 
sınanmak için geldi! Bu dünya 
öbür dünyanın tarlasıydı! Oysa 
bu düşüncenin dışında başka bir 
düşünce, ütopya vardı:’Ben de bu 
dünyaya insan olmaya geldim.’ Başka 
hedefim yoktu, insan olmaktan başka. 
Onun içindir ki:”Hiç bir şey yoktur ki 
insana dair, bende olmasın” (Erasmus).

Yaşlılığın ekonomi politiği
Yukarda ileri sürdüğümüz sava bir 
örnek vermemiz gerekirse, Hollanda 
ve Türkiye örneği, ülkelerin sağlığa 
ne derece önem verip vermediklerini 
gösteriyor. 2018 Hollanda 
hükümetinin açıkladığı bütçeye göre 
(gelir: 285 milyar Avro, gider: 277 
milyar Avro), 80,4 milyar Avro sağlık 
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hizmet sektörüne ayrılmış. Bu rakam 
bütçenin %30’unu oluşturmaktadır. 
Aynı bütçede savunma harcamalarına 
ayrılan meblağ 8,4 milyar Avro’dur. 
Türkiye’nin 2018
bütçe açıklamalarına göre (gelir:762,8 
milyar TL, gider:696,8 miyar TL). Bu 
bütçenin sadece 37,5 milyar TL’si 
Sağlık Bakanlığı ve kurumlarına 
ayrılmış. Toplam bütçenin aşağı yukarı 
%5’ini oluşturmaktadır. Oysa Savunma 
Bakanlığına ayrılan bütçe 92,8 
milyar TL. Toplam bütçenin %12’sini 
oluşturmaktadır. Savunmaya ayrılan 
bütçe %41 artarken, sağlığa ayrılan 
bütçe %12 artıyor. Demek ki savunma 
sağlığa nazaran üç misli artmış ve 
hatta toplam olarak sağlığın üç 
katıdır. Tabii Hollanda hükümeti diğer 
kalemlerde de sağlığa ve bakıma 
bütçe ayırmıştır. Mesela Eğitim, 
Sosyal ve Ekonomi Bakanlıklarının 
bütçeleri içerisinde. Ayrıca yerel 
yönetimlerin de (Belediye ve Eyaletler) 
ayırmış oldukları bütçeler (kendi 
gelirlerinden). Fiili olarak Hollanda 
sağlık ve hizmet sektörüne en yüksek 
rakamları ayırmaktadır. Oysa Hollanda 
16 milyonluk bir nüfusa sahip, 
Türkiye ise 80 milyonun üstünde. 
Bugünkü kurla Türkiye’nin sağlığa 
ayırdığı rakamla (6,6 milyar Avro) 
Hollanda’nın ayırdığı bütçeyi (80,4 
milyar Avro) kıyaslarsak, Hollanda 
Türkiye’den 12 misli daha fazla sağlığa 
bütçe ayırmaktadır. İşte gerçek bu. 
Bu durumda Hollanda insanının 
ortalama yaş oranı ile Türk insanın yaş 
oranı elbette farklı olur. Hollanda’da 
ortalama bir erkeğin yaşı 80 yıl iken, 
kadının ki ise 83,1 yıl. Her ne kadar 

Türkiye’de TÜİK verilerine göre (2017) 
doğuşta ortalama yaş oranı yükselse 
de, Hollandalıların yaş ortalamasının 
gerisine düşmektedir. Erkeklerde 
75,3 iken kadınlarda bu rakam 80,7 
olarak belirtilmiştir.
Kuşkusuz bu rakamlar yakın 
geçmişte çok daha aşağılardaydı.
İnsanların uzun yaşamaları 
sonucunda, birçok Avrupa 
ülkesinde (bunların başında da 
Hollanda gelmektedir) nüfus 
gittikçe yaşlanmakta. Yaşlanmanın 
ülkeye birçok bakımdan faturası 
da yüksek olmaktadır. Çalışan 
nüfusun azalması ayrıca yaşlanan 
nüfusun beslenmesi ve onun 
giderlerini (emeklilik ve bakım 
gibi) karşılayacak (prim ödeyen) 
genç kuşağın sayısının düşmesi, 
ülkeleri sıkıntıya sokmaktadır. 
Yaşlı nüfusun sayısının artmasının 
çeşitli nedenleri bulunmaktadır. 
En başta yaşlanma veya insanların 
yaşam sürelerinin geçmişe oranla 
daha yüksek olması, ekonomik 
veya refah düzeyinin yükselmesi 
ile alakalıdır. Ayrıca sağlık ve bakım 
hizmetlerinin daha iyi olması, tıp 
ve teknolojinin eskiye nazaran 
daha da gelişmesi, yaşlılık oranını 
yükseltmektedir. Yeni kuşaklar gerek 
ekonomik koşullardan (güvenli bir 
gelecek kaygısı gibi) gerekse de 
kişisel tercihler (mesela kariyer gibi) 
sonunda çocuk yapmamayı tercih 
etmektedir. Doğurganlığın azalması 
da önemli bir faktör.
Doğurganlık tarih boyunca hep aynı 
boyutlarda olmamıştır. Kapitalizm 
yükseliş döneminde doğurganlığı 
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kamçılayarak, nüfusu artırmış (hem 
üretim hem de tüketim süreci için), 
fakat refah toplumu aşamasında 
artık nüfus artışları yavaşlamaktadır. 
Bunun sonucunda ucuz iş gücünden 
ötürü, sanayi, emeğin daha ucuz 
olduğu ülkelere kaydırılırken, içerde 
de insanların çalışma yaşları birçok 
ülkede uzatılmaktadır. Örneğin 
Hollanda’da 65’ten 67’ye çıkartıldı
ve şu günlerde de 70’e çıkartılması 
tartışılmaktadır. Madem insanlar uzun 
ve sağlıklı yaşıyorlar, o zaman uzun bir 
süre de çalışarak, emeklilik primlerini 
(hem kendilerinin hem de gelecek 
kuşakların) kazanmış olacaklardır. 
Elbette kazın ayığı böyle değil.
Sermaye sistemi emeğin sömürüsüne 
dayanmaktadır. İçerde düşen kâr 
marjının önüne geçebilmek için, 
insanların daha uzun bir süre 
çalıştırılması gerekmektedir. Bu 
sayede emeklilik fonları (sandıkları) 
kazanmaya devam edecektirler. 
Birçok emeklilik fonunun biriken 
primleri nasıl ve hangi sermaye ve 
sınai alanlarında değerlendirdikleri 
bilinmektedir. Silah sanayisine yapılan 
yatırımlar veya satın alınan hisseler 
yukarda kısacası bahsettiğimiz 
sömürü çarkının yaşlı nüfus üzerinden 
nasıl yürütüldüğüne örnek teşkil 
etmektedir. Yaşlılığın sömürülmesi 
bunlarla da sınırlı kalmamaktadır. 
Uygulamaya konulan neo-liberal 
politikalar sonunda (özelleştirme 
furyası), sermaye sağlık ve refah 
alanını tamamen avcunun içine aldı. 
Sermayenin egemen olmadığı tek bir 
alan kalmadı. Bir taraftan sağlık ve 
bakım masraflarının artması, diğer 

taraftan da sigortaların (ki tamamı 
özel sektöre ait) primlerinin artması, 
ayrıca ödenen primlerin yanı sıra 
insanların (ki bu durumdan en çok 
yaşlılar mağdur olmaktadır), almış 
oldukları hizmetlerden ötürü (ev 
temizliği, kişisel bakım, doktor, 
hastane, terapi veya diş hekimi gibi 
viziteler için), yıllık olarak (özel) 
kişisel katkı adı altında, sömürünün 
dozu, mesela Hollanda’da yapılan 
özelleştirmeler refah kurumlarını 
da kapsamaktadır. Ortaya çıkan 
birçok özel bakım veya hizmet 
kurumları hem istenilen (talep 
edilen) bakımı vermemektedirler 
hem de ucuz işgücü yoluyla, 
bu alanda çalışan emekçilerin 
ücretlerini düşürmektedirler. Oysa 
sosyal devletin güçlü olduğu 
dönemlerde bu tür uygulamalar 
yoktu. Sağlık ve bakım neredeyse 
ücretsizdi veya kolektif olarak 
karşılanmaktaydı. Türkiye örneğine 
baktığımız zaman, özel hastanelerin 
ve kliniklerin tamamen sayılarının 
arttığını, devlet hastaneleri 
olarak bilinen kurumların ise 
bakımsız bırakılarak kamuoyu 
nezdinde itibarsızlaştırıldıklarını 
gözlemlemekteyiz. Siyasiler 
sürekli kuyruklardan, ilgilenmeyen 
hekimlerden, ilaçsızlıktan vesaire 
bahsetmektedirler. Oysa bu 
sorunlara çözüm üretebilirlerdi. 
Malum hem uluslararası ilaç 
sanayisi hem de çok büyük 
rantların döndüğü sağlık sektörünü 
bir şekilde kendi çevrelerine 
peşkeş çekebilmenin kılıflarını 
bulmak zorundalar. 24 Ocak 1980 
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kararlarının alındığı tarihten bu 
tarafa, Türkiye’de vahşi kapitalist 
uygulamaların son 15 yılda en hat 
safhaya ulaştığı noktalardan birisi 
de kuşkusuz sağlık alanıdır. Bu tür 
uygulamaların Batı’da bir örneği 
bulunmamaktadır. En azından 
Hollanda’da halen güçlü bir sağlık 
sistemi (kamu) ayakta durmaktadır. 
Hastaneler özel değil (özerk 
veya üniversite hastaneleri). Tüm 
vatandaşlar kamu destekli sigortalara 
üye (kolektif ).
Sömürünün en hat safhaya ulaştığı 
alan ilaç sanayidir. Bilindiği üzere en 
çok kâr getiren sektörlerin başında 
silah ve ilaç sanayileri gelmektedir. 
Her ikisinde de söz konusu olan insan 
yaşamı ve sağlığı. Savaşla sağlığın 
bağlantı hatları, ilaç ve kurşun 
sanayisinde birleşmektedir. Büyük 
ilaç firmaları ev hekimleri ile veya 
hastanelerle anlaşmaktadırlar. Ne tür 
ilaç reçetelerini yazmaları veya hangi 
cihazları kullanmaları gerektiğine 
kadar. İlaçların yan etkileri göz 
önünde bulundurulmaksızın hastalara 
verilmekte. Kronik hastalıkların 
ve başta da kanser gibi tedavisi 
bulunmayan ve zor olan hastalıklar 
için alabildiğince yüksek fiyatlı ilaçlar 
üretilmektedir. Çaresiz kalan insanlar 
bir şekilde varlarını yoklarını ortaya 
koyarak bu ilaçları tedarik etmeye 
çalışmaktadırlar. Adeta, ‘paran kadar 
yaşarsın’ gibi bir düstur üstüne 
kurgulanan neo-konservatif sistem, 
ab-ı hayat iksirini kendi tekeli altında 
tutabilmek için çabalamaktadır. ‘Paran 
varsa köprüden geçersin, yoksa başka 
yoldan gidersin (mesela yayan veya 

daha ucuz toplu taşıma kullanırsın)’. 
İşte geldiğimiz nokta bakımında 
bu tür politikalar yarın cenneti de 
zenginlerin gittikleri bir mekan olarak 
lanse ederlerse şaşmayın! Paran 
varsa hacca gidersin, yoksa da bir 
yatır veya türbe ziyareti ile yetinirsin. 
Zaten bazı politikacılar (Züğürt Ağa 
filminde olduğu gibi), seçmenlerine 
dönem dönem cennetten ya arsa 
vaat ediyorlar ya da anahtar sözü 
veriyorlar. Şaka bir tarafa, Orta-Çağ 
Avrupa’sında endüljans bir örnek.
Günahlarını affettirmek istiyorsan, 
böyle bir kağıt alırsın. Sömürünün 
sonsuz aracı var.

Başka bir ütopya

Oysa başka bir ütopya, başka bir 
gelecek mümkün. Yaşlıların sabah 
güneşinin ışıkları ile birlikte uyandığı, 
kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıktığı, 
eşle dostla sohbet edip, çay ve 
kahvelerini yudumladıkları, bir iki 
el tavla veya satranç oynadıkları, 
toplumsal çalışmalara (gönüllü 
olarak) katılıp, topluma faydalı işlerde 
bulunduktan sonra, kitap okudukları, 
yeni şeyler öğrenerek, ufuklarını 
genişlettikleri mekanlar kurulabilir. 
Çalışmanın bir hobi, sanat olduğu, 
gelecek kuşaklarla iç içe yeni, daha 
yaşanıla bilinir bir dünya için birlikte 
projeler geliştirilebilir. İşte hayat o 
zaman daha da bir anlam kazanır. 
Hayatın anlam kazandığı yerde yeni 
ütopyalar, hedefler doğar. Öyle bir 
zaman gelir ki, Hızır ile İlyas bir olur 
dünya cennet olanda. Ölüm ölüm 
olmaktan çıkar, ölür, hayat kazanır 
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(“Ölen hayvan olur aşıklar ölmez” 
demiş koca Yunus). Evet ‘aslolan 
hayattır’. Yaşamı ve yaşatmayı 
savunmak, yaşlılığı anlamaktan 
geçer. Yaşlılık ikinci bir bahardır. 
Aşkın harmanlandığı, Leyla’nın 

artık Mecnu’nu aramadığı, aşkla 
yandığı, tutuştuğu, baharın yaz 
olduğu, bir durumdur ütopya! 
Ütopya yaşamaktır. ‘Yaşamak bir ağaç 
gibi tek ve hür, ve bir orman gibi 
kardeşçesine, bu hasret bizim.’
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Ben giderim adım kalır 
Dostlar beni hatırlasın 
Düğün olur bayram gelir 
Dostlar beni hatırlasın

Can kafeste durmaz uçar 
Dünya bir han konan göçer 
Ay dolanır yıllar geçer
Dostlar beni hatırlasın

Can bedenden ayrılacak 
Tütmez baca yanmaz ocak 
Selam olsun kucak kucak 
Dostlar beni hatırlasın

Ne gelsemdi ne giderdim 
Günden güne arttı derdim 
Garip kalır yerim yurdum 
Dostlar beni hatırlasın

Açar solar türlü çiçek 
Kimler gülmüş kim gülecek 
Murat yalan ölüm gerçek 
Dostlar beni hatırlasın

Gün ikindi akşam olur 
Gör ki başa neler gelir
Veysel gider adı kalır
Dostlar beni hatırlasın

DOSTLAR BENİ HATIRLASIN

Aşık Veysel Şatıroğlu
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    Bir yıl önce 
harika bir organizasyonda Bahadın 
Kasabasında ışıl ışıl gözleriyle bana 
bakan bir kalabalık hatırlıyorum 
ve şu an o ışıl ışıl gözleri yeniden 
görür gibi oluyorum. Kasaba 
halkının yaşlılarının hem fiziksel 
hem de ruhsal ihtiyaçlarını bu 
derece önemsemesi bana empati 
konusunun önemini bir kez 
daha hatırlattı. Kasaba halkına 
dair gözlemim yaşlı bakımında 
dikkat etmeleri gereken konuları 
öğrenmeye çok açık olmalarıydı 
ve bu sebeple anlatılan tüm 
konuları dikkatlice dinlediler. 
Sunum sırasında pek çok kez ‘ben 
empati kuruyor muyum? Benim 
eylemlerimin empatiden farkı ne?’ 
diye düşündüklerine şahit oldum.

   Empati üzerine pek çok araştırma 
yapılmış ve empatinin insan sağlığı 
üzerindeki etkileri pek çok klinik 
deneyle de gözler önüne serilmiştir. 
Psikiyatri ve psikolojinin pek çok 
dalında (klinik, sosyal, gelişim, çocuk 
cv) aktif olarak kullanılmakta ve yeni
araştırmalarla geliştirilmeye devam 
edilmektedir.

   Empati kelimesi köken olarak 
dilimizden gelmediği için çok iyi 
tanımlamak gerekiyor. Empati 
çok uzaklardan gelen bir duygu 
değil, aksine içimizde olan ve 
ortaya çıkarmamız için bekleyen 
bir duygudur. Geliştirilebilir, 
çoğaltılabilir, öğretilebilir bir 
duygudur. Kişiden kişiye kolayca 
geçebilen, her yaş aralığındaki 
bireyin öğrenebileceği bir 
duygudur. En genel tanımıyla 
kendimizi karşımızdaki insanın 
hislerini, içinde bulunduğu 
durumu, çevreyi algılayışını, 
tavırlarını anlamak için Onu 
DUYMAYA ÇALISMAKTIR!

   Aşağıda empati duygusunun 
tüm insanların hayatını karşılıklı 
nasıl etkileyebileceği ve empati 
kurularak hareket etmenin uzun 
vadede ne kadar da büyük bir 
kazanç olacağına değineceğiz.

   Empati denildiğinde akla ilk 
gelen ortaya koyduğu kuramlarıyla 
psikolojik araştırmalara çok büyük 
katkı sağlamış olan psikolog Carl 

HAYATIMIZA EN GÜZEL 
DOKUNUŞ:

M.S. Elif Burcu Demirbaş

EMPATİ!
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Rogers’ dir. Rogers`a göre bir kişinin 
kendisini karşısındaki kişinin yerine 
koyarak olaylara onun bakış açısıyla 
bakması, o kişinin duygularını ve 
düşüncelerini doğru anlaması, 
hissetmesi ve bu durumu ona 
iletmesi sürecine ‘empati’ adı verilir.

   Eylemlerimizi değerli kılan ve 
devam ettirmemizi sağlayan 
sonuçlarının görülebilir olmasıdır. 
Empati duygusu size bu 
karşılığı fazlasıyla verir. Empati 
duygusu insana iki yönlü kazanç 
sağlar: başkasına yardım etme 
ve kendimize yardım etme! 
Karşınızdakine yardım edebilmek 
ve onu doğru anlamayı başarmak 
size bu duyguyu daha çok yaşama 
isteği verir. Empati kurduğunuz 
kişi ve kişilerle gün geçtikçe ne 
kadar iyi bir takım olduğunuzu da 
keşfedersiniz.

   Yapılan araştırmalar gösteriyor ki 
zor durumdaki insanlarla empati 
kuranlar kurmayanlara oranla daha 
fazla yardımcı olabilmektedirler. 
Empati duygusuna sahip olmak 
yaşlı bakımında daha anlayışlı, 
yaşlıya karşı daha duyarlı ve yaşlıyla 
kurulan iletişimde daha başarılı 
olmayı sağlar. Yaşlının hislerini, 
isteklerini ve içinde
bulunduğu ruhsal durumu 
anlamaya çalıştıkça ona yardım 
etme, onun acısını dindirme 
isteğimiz artar. Empati, iletişimde 

ön yargıyı ortadan kaldırarak 
karşımızdakinin duygusunu 
anlamaya yönelik bir eylem olduğu 
için karşınızdaki kişinin içinde 
bulunduğu sıkıntının sizde yarattığı 
rahatsızlık hissini de ortadan 
kaldırmak istersiniz. Duygusunun 
anlaşıldığını gören yaşlı, kendini size 
daha çok açar.
   
Empati duygusuyla hareket eden 
yaşlı bakım çalışanları, gönüllü 
hizmet veren kurum ve kişiler, aynı 
zamanda yaşlı bakımını kendiler 
üstlenen aile fertleri karşısındaki 
kişinin neyi neden yaptığını daha 
iyi anlar ve karşılaşılan karmaşık 
durumlarda birlikte hareket 
ederler. Empati duygusuyla kurulan 
ilişkilerde insanlar daha samimi 
ve daha cesur olurlar. Duyguları 
yargılanmadan karşındaki insan 
tarafından dinlenilir ve bu bireylere 
kendini anlatma ve ifade etme 
cesareti verir. Daha da önemlisi 
başkasının duygularını anlama 
yeteneği olan insanlar, haksızlık, 
yanlış bir müdahale ya da bir 
davranış karşısında hızla eyleme 
geçer ve durumu iyileştirmeye ve 
kurtarmaya çalışırlar. Empatinin 
kendinizden başlayarak başkaları 
üzerindeki etkileri
ve başkaları üzerindeki iyileştirici 
etkilerinin yine size ve sizin 
yaslılarınızın bakımına yansımasının 
önemi belki de düşündüğünüzden 
daha fazla olabilir.



48 Yaşlanma ve Toplum

   Sağlıklı ve aktif yaşlanmak beden-
sel ve ruhsal olarak kendimize iyi 
bakmakla olur. Fiziksel bakımınızı 
ihtiyacınız olan durumlarda tıbbi 
destek alarak artırabilirsiniz. Empati 
de ruhunuzun sağlık desteğidir. 
Ken-dinizi ve çevrenizdekileri 
düşünmeye, sorunlara çözüm 
bulmaya, yanlışları ortadan 
kaldırmaya yöneltir. Başkalarına 
yardım etmek için size cesaret verir.    
    Sağlıklı iletişim kurmanızın önünü 
açarak kendinizi ve
sorunlarınızı doğru ifade etme 
imkanı tanır. Empati duygusuyla 
zihniniz meşgul oldukça kendi 
duygularınıza ve çevrenizdeki 

kişilerin ihtiyaçlarına ilginiz artar. 
‘Ben’ duygusundan sıyrılıp ‘biz’ 
duygusunu yaşamaya başlarsınız 
ve içinize dönük yaşamaktan, 
kendi sorunlarınızın içine gömülüp 
tek başınıza mücadele etmekten 
sıyrılıp başka insanların da sizinle 
aynı sorun-ları olduğuna şahit 
olursunuz. Başkalarına yardım 
etmenin aslında sizin sorunlarınıza 
da çözüm getirdiğini görürsünüz. 
Bu sebeple empatinin çoğalması 
ve etrafınızdaki insanların da bu 
duyguya sahip olması, aktif yalanma 
yolculuğunuza en güzel dokunuş 
olacaktır.
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Meltem ile birlikte izlenimlerle dolu 
uzun bir gün sonunda gözleme 
evinde yemeğimizi yedik. Enfes 

çorba, leziz gözleme, taze salata ve 
ekmek derken, çabucak tükettik. 

Aşçı da yanımıza geldi ve bizimle ve 
o anda terasta bulunanlarla birlikte 
hoş bir sohbet 
başladı. Neler 

yaşadıklarımızı 
sordular. 

Hesabı ödemek 
istediğimiz 

zaman, 
ödendiğini 

öğrendik. 
Yoldan geçen 
birisi bize fark 

ettirmeden 
hesabı ödemiş. 

Ne büyük bir 
misafirperverlik! 
Ne özel insanlar! 

Ne güzel bir 
köy!

Meltem Halaceli 
ile birlikte 

Mayıs’ta bir 
ay boyunca 

köyünüzdeydim. Hatırlatma 
amacıyla: Amsterdam Özgür 

Üniversitesi için, Avrupa’da yaşayan 
yaşlı göçmenler ve onların geldikleri 
memleketlerle bağlantıları hakkında 

araştırma yapıyorum. 

Bir ay boyunca çok mutlu oldum. 
Bizleri çok iyi ağırladınız! Bahadın 
gerçekten de kalbimde yer edindi, 

bir ay boyunca köyünüzde kalma 
fırsatı bulduğum içinde ayrıca 
minnettarım.
   Anlattığınız hikayeler beni 
müteessir etti. Meltem tercüme 
ederken boğazının düğümlendiğini 
gördüm. Köyünüzden misafir işçi 

olarak Avrupa’ya 
çalışmaya giden, 
birinci kuşak 
Avrupa’da çok 
zor zamanlar 
geçirdi. 
Gerçekten 
benim için çok 
özel bir konu ise, 
bir çoğunuzun 
Avrupa’yı çok 
sevmeniz oldu. 
Kelimenin tam 
anlamıyla sizin 
‘iki vatanınız’ 
var. Bilin ki, 
Avrupa’da, 
Meltem 
ve benim 
şahsımızda 
sizleri çok 
seviyor. En içten 

duygularımla yaptığınız katkılardan 
dolayı (röportajları ayarlamanız, 
kendiliğinden sokakta yol tarif 
etmeniz, yemek ikram etmeniz, 
sınırsız çay ve sayız muhabbetler için 
teşekkür ederim.
Yürekten selamlarım, tekrar 
görüşmek üzere...

Jolien Klok

*Çeviri: Zafer Aydoğdu

AMSTERDAM 
ÖZGÜR

ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

EKİBİNİN
BAHADIN

GÖZLEMLERİ*

Jolien Klok
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    Otuz kırk yıl boyunca yurtdışında 
yaşayan aileler, köylerine geri 
dönüyorlar. Yaz aylarını Türkiye’deki 
memleketlerinde geçiren bu aileler, 
kış aylarında Avrupa’da yaşadıkları 
ülkeye dönerek çocukları ve 
torunlarıyla vakit geçirmeyi tercih 
ediyorlar. İster Avrupa ister Türkiye 
olsun, doğdukları yerin evleri olması 
gerektiği düşüncesinde olan bu 
insanlar, yaşlandıkça yaşlılara yönelik 
esnek bakım
hizmetlerine ulaşmanın ne kadar 
önemli olduğunun bilincine 
varıyorlar. Türkiye’deki yaşlı bakım 
hizmetlerine ise pek güvenmiyorlar.
    Türkiye’de yaşlanınca çocuklarının 
onlara bakacağı geleneğiyle 
büyüyen bu insanlar bir yandan 

günümüz şartlarında bunun çok da 
mümkün olmadığını kabul ediyorlar. 
Çocuklarının kendi yollarında 
ilerlediğinin, çok çalıştıklarının ve bu 
yüzden onlara yeterince
zaman ayıramadıklarının farkında 
olan yaşlı göçmenler, emekli 
olduktan sonra kendi köylerinde, 
tanıdıkları ve akrabalarıyla yaşama 
fikrine sıcak bakıyorlar. Gençler 
de anne babalarının bu kararını 
destekliyor ama ebeveynlerinin 
Türkiye’de kaldıkları süre içinde 
daha iyi bakılmalarına ve güvende 
olmalarına ayrıca önem veriyorlar. 
Bu nedenle Avrupa’da yaygın bir 
şekilde uygulanan esnek yaşlı bakım 
hizmetinin Türkiye’de de verilmesini 
istiyorlar. Bahadın Yaşlanma Vakfı, 

BAHADIN YAŞLANMA VAKFI
HOLLANDA GAZETESİNDE

Froukje Santing, De Groene 
Amsterdammer gazetesinde 

Bahadın’da yaptığı 
röportajlara da yer 

verdi. Hollanda’da 
yayımlanan De Groene 

Amsterdammer 
gazetesinde 9 Mayıs 

2018 tarihinde 
Bahadınlı göçmen işçi 

aileleriyle Bahadın 
Yaşlanma Vakfı’nın 

çalışmalarının anlatıldığı 
geniş kapsamlı bir yazı 

yayımlandı. Froukje Santing, bu 
yazıyı yazmadan önce Bahadın’ı 

ziyaret ederek, çeşitli incelemelerde 
bulundu. Yazının özetini aşağıda 

okuyabilirsiniz.

1970’lerde yurtdışına 
çalışmaya gelen göçmen 

işçiler artık yılın 
yarısına yakınını kendi 
memleketlerinde 
geçirmeyi 
tercih ediyorlar. 
Yurtdışına, özellikle 
Hollanda’ya göç 

veren, Anadolu’da 
küçük bir kasaba olan 

Bahadın’da, uzun süre 
gurbette yaşadıktan sonra 

yaşlılığını kendi köyünde 
geçirmek isteyenler için 
bakım amaçlı bir yaşlı bakım 
merkezi kuruldu.

Froukje
Santing

De Groene 
Amsterdammer
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Bahadın Belediye Başkanı Dilaver 
Özcan ve köylülerin işbirliğiyle 
hayata geçirilen Bahadın Yaşlı Bakım 
Merkezi, bu hizmeti Türkiye’de 
uygulayacak ilk merkez olması 
itibariyle dikkat çekiyor.

     Avrupa’daki profesyonel ve 
esnek yaşlı bakım hizmetlerinin 
Bahadın’da devreye sokulması için 
ayrıntılı plan ve program yapıldıktan 
sonra Hollanda’da Humanitas’ın eski 
başkanı olan ve Sağlık Hizmetlerinin 
İnsancıllaştırılması konusunda 
olağanüstü çalışmaları bulunan 
Profesör Hans M. Becker, Bahadın’a 
davet edilerek görüşleri alındı. 
Profesör Becker, burada yaptığı 
incelemeler
sonrası “Ziyaretimle Hollanda’da 
daha önce yapılan yanlışların 
Türkiye’de tekrar edilmesinin 
önleneceğini umuyorum. Yaşlılar 
kapalı kapılar ardında yaşamaya 
mahkum edilmemelidir. Onların 
hala bir şeyler yapabileceklerini 
ve hayattan zevk alabileceklerini 

bilmelerini sağlamalıyız” görüşünü 
dile getirdi. Becker’in Ağustos 
2016’da Hollanda’nın Rozenburg 
şehrinde hizmete açtığı mutlu 
yaşlanma modeline dayanan bir 
bakım merkezi bulunuyor.

     Hollanda’da ve Bahadın’da 
yaşayan yaşlılarla yapılan 
görüşmelerdeyse temel olarak bazı 
kavramların üzerinde durulduğuna 
dikkat çekiliyor. Bunlar; mutluluk, 
seçim yapabilmek, özgürlük, 
mümkün olduğunca uzun süre 
bağımsız yaşamak olarak sıralanıyor.

   Bir masada oturanların yanına 
vardığımda, bir bardak Türk 
çayı alıyorum. Gazi Dirican 
(79) “Bahadın’a hoş geldiniz. 
Güzel köyümüz hakkında ne 
düşünüyorsunuz?” diye soruyor. 
Buruşuk bir yüzü, gülen, dost 
gözleri var. Stuttgart’ta bir fabrikada 
çalışmış. Karısı ise konfeksiyonda 
çalışmış. Almanya’da yaşayan dört 
çocuğu ve dokuz torunu varmış. 
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Bunu gururla söylüyor.
     Her zaman köylülerle iyi 
anlaşıyormuş ve burada kalmaktan 
çok hoşlanıyormuş. Son yıllarda 
daimi olarak köyde ikamet etmeyi 
tercih ediyormuş.

      Yıllarca Lahey’de yaşayan Durak 
Çalışkan (75) da rahat ve tatmin edici 
bir izlenim bırakıyor. Durak çalışkan 
inşaat sektöründe çalışmış, eşi ise 
temizlik işleri yapmış. Hem Türk hem 
Hollanda pasaportu var. Yaşamak 
istediği yeri seçme özgürlüğüne 
sahip.
Ekim ayında, tıbbi kontrolleri için 
Hollanda’ya dönmek zorunda 
olduğunu söylüyor. Daha sonra 
eşi Elif Çalışkan’dan (75) emekli 
olduktan sonra her yıl Bahadın’da 

beş ay geçirdiklerini öğreniyorum. 
Eşinin kalp problemleri olduğunu 
ama kendini köyünde Lahey’e göre 
daha sağlıklı hissettiğini anlatıyor. 
Buradaki havanın ona iyi geldiğini 
söylüyor. Bu benim Hollanda’da da 
duyduğum bir hikaye. Ebeveynler 
ve büyükanne ve büyükbabalar, 
doğdukları yerde yaşarken 
hastalıklarından daha az şikayet 
ediyorlar ve daha aktif oluyorlar.
 
    Bahadın’da ilk nesil göçmenlerin 
memleketlerine yatırım yaptıkları 
görülüyor. Son yıllarda, etrafı 
çitle çevrili geniş bahçeleri olan 
rahat, müstakil veya çok katlı 
evler inşa edilmiş. Sonuçta bu 
insanlar çocuklarının bir gün köye 
döneceği düşüncesindeydiler. Bu 
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gelişmeler nedeniyle Bahadın, 
sakin güzel bir kasaba görünümü 
içerisindedir. Şimdi de kendi 
aralarında topladıkları parayla 
büyük bir bahçeyle çevrili, açık 
mutfaklı bir restoranı olan on iki 
odalı bir bakım merkezi kurmuşlar. 
Merkezde, yatılı kalanlara bakım 
hizmeti sağlanmasının yanı sıra 
Bahadın’da yaşayanlara evde bakım 
ve yılın bir kısmını yurtdışında 
geçirenlere esnek bakım sağlanması 
hedefleniyor.

    Yaşlı Bakım Merkezi’nin iç 
dekorasyonu tamamlanmış 
durumda. Odalar yaşlı misafirlerini 
bekliyor. Köyden kadınlar, bakım 
merkezinde gönüllü çalışmak için 
Bahadın belediyesinin düzenlediği 
çeşitli kurslara katılıyorlar.
    
Türkiye üzerine yaptığı araştırmada, 
kültürel antropolog Anoeshka 
Gehring, iki ülkede yaşamı 
sürdürme konusunda eşlerin 
önceden bu konuyu tartıştıklarını 
ve müzakerelerden sonra nihai 
karara vardıklarını belirtiyor. 
Gehring, erkeklerin çoğunlukla 
doğdukları memleketlere dönmek 
istediklerini, kadınların ise bu 
durumdan pek hoşlanmadıklarını 
söylüyor. Elif Çalışkan, eğer Bahadın 
kocasının sağlığına iyi gelmeseydi, 
burada daha kısa süre kalmayı 
tercih edeceğini çünkü Lahey’de 
yaşayan çocuklarını çok özlediğini 
anlatıyor. Satı Yerden, 2016 yılında, 
yaz tatillerini Bahadın’da geçiren 

kocasıyla kalmaya karar vermiş. 
Kocası işsiz kalınca, şu anda hayatta 
olmayan babasının çiftliğini 
yönetmeye başlamış. Satı Yerden, 
“İlk yıl kendimi yalnız hissettim.

    Buradaki yaşam tarzı, Hollanda’da 
alıştığım yaşam tarzından çok 
farklı” diyor. Wateringen’den Döndü 
Akpınar (58) ise, “İnsanlar köyde 
kendilerini daha özgür hissediyor” 
diyor. Ebeveynleri nedeniyle 
sürekli Bahadın’a gidip gelen 
Akpınar, “Erkekler huzur istiyor, 
kafalarını fazla yormuyorlar. Ancak 
kadınların işi hiç bitmiyor çünkü 
köyde kocaman bahçesi olan geniş 
evlerde yaşıyorlar” diye anlatıyor.

    Hollanda nüfusunun 
(17.081.5073) yüzde 39’u elli yaş 
üzeridir. Bunların 3,541,5643 
‘ü 50 ile 65 yaş arasında (yüzde 
53), 3.159.660’ ı ise 65 yaş ve 
üzerindedir (yüzde 47).

    Hollanda’daki göçmenlerin 
(2,173,723) ise yüzde 20’si 50 yaşın 
üzerindedir. Bunların 308,576’i, 50 
ile 65 yaşları arasındadır (Bunların 
54.613’ü Türk’tür). 118.057’si ise 65 
yaş ve üzeridir (22.712’i Türk’tür).

   Bu nüfus rakamlarına ve 
gelişmelere dayanarak, 
transnasyonel yaşam 
biçiminin; yani yaşlıların 
önümüzdeki süreçte iki ülkede 
yaşamaları keskin bir şekilde 
artacağı beklenebilir.
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   Kemik saplı bıçağını cebinden 
çıkardı. Tomurcuklanmaya başlayan 
söğüt ağacından baş parmağı 
kalınlığında, beş karış boyunda 
bir dal kesti. Kestiği dalı inceledi. 
“Bundan, iyi düdük yapılır, “ dedi. 
Torunlarını sevindirecekti. Tam beş 
tane düdük yapacaktı. Bazıları kalın, 
bazıları ince çıkardı bu düdüklerin. 
Olsun. En kalın düdük, en büyük 
torunun, (Mustafa’nın –kendi 
adı- dedesi daşşağını yesin) hakkı. 
Ötekiler de sırayla, yaşlarına göre. 
Biraz mızırdanırlar ya olsun. Onlar 
çocuk daha, onları kandırmak kolay. 
Bıçağının kemikli sapını elindeki 
söğüt dalının kabuğuna titreyen 
eliyle vura vura kabukla ağacı 

ayırmaya çalıştı. Bir yandan da 
mırıldanıyordu: “Kavıl kavıl kavladı/ 
kedi sıçan avladı/ kavlamazsan 
küserim/Seni kökten keserim…”
   Bu maniyi birkaç kez yineleyerek 
söğüt dalının üzerinde gezdirdi 
bıçağını. Sonra bir el basımı kadar 
yerden kertti dalı. Bıçağını ağzına 
aldı, iki eliyle yavaşça kıvırdı söğüt 
dalını. Kabuk ağaçtan ayrıldı. “Tabii, 
kolay mı kökten keserim yoksa 
dedim. Kim ister kökten kesilmeyi?”
Sevindi. Düdük yapmanın birinci 
aşaması başarılmıştı. Yavaşça oydu 
kabuğu sıyrılmş söğüt dalını. Bu 
işlerde ustaydı. İsterse kaval bile 
yapardı. Yaptığına değmiyordu 
ki. Kuruyuveriyordu ince söğüt 
kabuğu. Kuruyunca da sesi soluğu 
çıkmıyordu. Sesi çıkmıyor diye 
torunları üzülüyorlardı.

    Karanlık basmaya yüz tutmuştu 
eve gediğinde. Avlu kapısı 
açıktı. Dört düdük ceketinin 
bir cebinde, en büyük düdük 
öbür cebindeydi. Gülümseyerek 
girdi açık avlu kapısından. Avlu 
yemyeşil otlarla kaplanmıştı. 
Bembeyaz çiçeklerle bezenmiş 
erik ağaçlarına sevecenlikle baktı 
Mustafa. Ağaçların dibine dökülen 
çiçeklere üzüldü. “Çocuklar, canı 
sağ olasılar, oynarken bir şeyler 
atıyorlar ağaçların dallarına, çiçekler 

Sadık GüvençDÜDÜK 
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Sadık Güvenç

de meyveye durmadan dökülüp 
gidiyor,” dedi. Koşarak gelmelerini 
bekledi torunlarının. Sesini 
duysunlar diye öksürdü yalandan. 
Duymadılar. Yüksek sesle bir daha 
öksürdü. Yine duyan olmadı. 
Dayanamadı:

   “Mustafa, İbrahim, Haydar, Satı! 
Kimse yok mu?”
Kimse duymadı. Avludaki büyük tuz 
taşının üzerine oturdu. Duyarlardı 
nasılsa. Tuz taşının üstünde olması 
gereken kaya tuzu da bitmiş. “Niye 
bu işler hep seni bekler Mustafa? 
Kimseler görmüyor mu burada 
tuz kalmadığını? Neden bir kişi 
de kendiliğinden şuraya bir topak 
tuz koymaz? Mal, davar yazıdan 
yabandan gelince yalasın. Hayvanın 
ağzı dili mi var ki sizden tuz istesin?”

   “Ooo karıı! Neredesiniz yahu? Evin 
erkeği mi gelmiş yahut eşeğin başı 
mı gelmiş? Kimsenin aldırış ettiği 
yok! Nerede bu çoluk çocuk? Kırıldı 
mı hepsi?”
 
  “O nasıl laf öyle herif? İnsan, kendi 
evlatları için öyle laflar söyler mi? 
Ağzını hayra aç!” demesini bekledi 
karısının. Demedi. Hiç sesi çıkmadı.
Söylendi. Bekledi ki bir tas su 
koştursunlar buz gibi, pınardan 
yeni gelmiş. “İt misin imir misin?” 
desinler. Aktan karadan bir şey 
söylesinler.
“Buyur baba, su getirdim, elini 
ayağını yıka,” desinler.

“Yoruldun mu? Aç mısın, susuz 
musun?” desinler.
“İnek yeni buzağıladı, ağın 
pişirdiydik, bir tabak da sen 
yeseydin,” desinler.
Demezler. Herkes de bir deliğe 
girmiş, kaybolmuş.
Karı da yok evde. Bunlar hep 
birlikte bir yere mi gittiler akşam 
akşam? Evin büyüğünü kim ne 
etsin? Evin büyüğü olacağına bir 
topak taş olaydın Mustafa. Gelin de 
yok! Oğlan da yok.
Gelirler herhalde, temelli gitmediler 
ya!”

“Oyun çocuğu bunlar, kim bilir 
nerede oyuna daldılar, gelirler. 
Gelince de düdüğü bir öttürürüm, 
nasıl sevinirler…”
“ Dede bana ver, dede bana ver!”
“ İtişmeyin bakayım, hepinize de 
var.”
“ Dede, Mustafa’nın düdüğü niye 
hepimizin düdüğünden büyük?”
“ O da sizden büyük akıllım. Siz 
büyüyünce, sizin düdüğünüzü de 
büyük büyük yaparım…”
Etrafını dinledi. Ses soluk duymadı. 
Gelirlerdi nasılsa.
“Bari bunları suyun içine koyayım 
da kurumasınlar, “ dedi. Bastonuna 
çöke çöke kalktı. Tek katlı evin 
zerzeli kapısına yöneldi.
Zerzeli tahta kapıyı açtı. İçeri 
karanlıktı. Cebindeki düdükleri 
çıkardı, su dolu kovanın içine 
bıraktı. Kova ağzına kadar düdükle 
doluydu!
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Proje:Bahadın’da Yaşlılar Üzerine
Saha Araştırması

“Bahadın’da Yaşlılar” saha araştırması Vrije Universiteit Amsterdam, 
Bahadın Yaşlanma Vakfı ve Bahadın Belediyesi ile yapılan ortak bir 
çalışmadır.
Bahadın’da yaşlılar araştırması Jolien Klok ve Meltem Halaceli tarafından 
Mayıs 2018’de yapılacaktır.
Bu saha araştırması Bahadın’da Yaşlanma projesinin gelişmesine ve 
yaşlıların uluslararası yaşam refahı için önemli bir katkı sağlayacaktır. 
Araştırma ile yaşlıların iki ülke arasında yaşamak istemelerinin nedenlerini 
belirlenecek ve ilerleyen yaşlarda iki ülke arasındaki yaşam biçiminin 
yaşlıların refahı üzerinde nasıl bir etkisi olduğunun analizi yapılacaktır.
Araştırma, yaz aylarında memleketlerini (Bahadın’ı) ziyaret eden Avrupalı 
yaşlı göçmenleri konu almaktadır. Araştırmacılar Avrupa’da konaklayan 
elli beş yaş ve üstü yaşlılarla görüşmeler yapacaklardır. Araştırmacılar 
bunun için etnografik yöntemler kullanacaklardır: Katılımcı ve gözlemlere 
dayalı derinlemesine görüşmeler, sosyal aktivitelere, kutlamalara, akşam 
yemeklerine katılarak resmi olmayan görüşmeler yapacaklardır.
Sorumlu araştırmacı: Jolien Klok
Tercüman: Meltem Halaceli
Araştırmanın süpervizörleri: Prof. Dr. Theo van Tilburg, Prof. Dr. Tineke 
Fokkema, Dr. Bianca Sanet
Kurum ve departman: Sosyal Bilim Fakültesi, Virje Üniversiteit Amster-
dam
Dilaver Özcan, Bahadın Belediye Başkanı
Prof. Dr. Theo van Tilburg, Virje Üniversiteit Amsterdam

BAHADIN YAŞLANMA VAKFI, BAHADIN BELEDİYESİ VE 
AMSTERDAM ÜNiVERSİTESİ İŞBİRLİĞİYLE YAŞLILARIMIZLA İLGİLİ 
ARAŞTIRMA PROJEMİZ İÇİN GELEN İKİ MİSAFİRİMİZİ AĞIRLADIK. 
DAHA SONRA BAHADINLA İLGİLİ BİR YAYINA DÖNÜŞECEK BU 
ARAŞTIRMA İÇİN EMEK VEREN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDERİZ.
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Project: veldonderzoek ouderen in Bahadın
Het veldonderzoek ouderen in Bahadın is een 
samenwerkingsproject tussen de Stichting oud 
worden in Bahadın, de gemeente Bahadın en de 
Vrije Universiteit Amsterdam.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door mevrouw 
Jolien Klok en mevrouw Meltem Halaceli. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in de maand mei 
2018.
Het veldonderzoek levert een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van het project 
Bahadın en de betekenis van transnationaal 
wonen voor het welzijn van ouderen. Nagegaan 
wordt wat ouderen inspireerde tot transnationaal 
wonen en wat de impact is van de transnationale 
levensstijl op het welzijn in het latere leven.
Het onderzoek bestudeert Europese oudere 
migranten wanneer ze Bahadın in Turkije 
bezoeken tijdens de zomermaanden.
In het kader van dit onderzoek voeren 
de onderzoekers gesprekken met oudere 
migranten uit Europa van 55 jaar en ouder. De 
onderzoekers gebruiken etnografische methoden: 
kwalitatieve diepte-interviews en participerende 
observatie tijdens sociale bijeenkomsten, diners 
en vieringen. Ook worden informele gesprekken 
gevoerd.
Promotoren: Prof. Dr. Theo van Tilburg, Prof. 
Dr. Tineke Fokkema, Dr. Bianca Suanet
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Hollanda televizyonu NTR 12 Mayıs 2018’de Bahadın Yaşlanma 
Vakfı’nın çalışmalarını anlatan bir program yaptı. Bu programa ko-
nuk olanlar ve gözlemciler, Hollanda’da yaşlanan Bahadınlıların 
yaşlılıklarını kasabalarında yaşamak istediklerini anlatıyor. Avrupa’da 
yaşayan Bahadınlı yaşlılar kasabaya, yani doğdukları topraklara özlem-
lerini dile getiriyorlar.
Programı aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz:

Eerste generatie gastarbeiders kampt
met heimwee | De Nieuwe Maan

Bahadın Yaşlı Bakım Evi’nin bahçesine ağaç dikiliyor. Ağaç ve çiçekler 
İstanbul’dan geldi. Dikim işini gönüllüler yapıyor. Havanın sıcaklığının, 
tozun hiçbir önemi yok. O ağaçların gölgesinde otururken bakıp “iyi ki 
ben de ordaymışım” diyeceğiz.

BAHADIN YAŞLANMA VAKFI
HOLLANDA’DA TELEVİZYON

PROGRAMI OLDU



59Yaşlanma ve Toplum

    Eski Anadolu uygarlıklarının 
biçimlendiği topraklar, savaşlar-
yangınlar-kıyımlar nedeniyle 
bozkırlaşırken kültür vahaları 
oluşturan topluluklar tarafından 
ormanlar ve hayvanlar korunmuş, 
köyler-kasabalar-kentler canlı 
tutulmuştur. Yönetici sınıfın 
olmadığı, herkesin ortaklaşarak 
üretip tükettiği 9 bin yıllık 
Çatalhöyük’ten ilk kent devletinin 
oluştuğu Aslantepe’ye kadar uzanan 
geniş topraklarda biçimlenen 
eski kültürün motifleri, ışığın-
güneşin, boğa ve geyiğin, dağların 
ve nehirlerin kutsanması gibi 

günümüze kadar ad ve biçim 
değiştirerek gelmiştir. Bütün 
yıkımlara, zorluklara karşın bugün 
Anadolu’da yaşam sürüyorsa, başka 
coğrafyalardan gelen kültürlerle 
zenginleşen bu kolektif bilincin 
payı büyüktür.
Kolektif bilincin Bahadın’ın yer 
aldığı coğrafyadaki en eski yerleşim 
mekanı Alişar’dır. Yaklaşık 7 bin 
yıl öncesine dayanan kalkolitik 
dönemden Hitit, Frig ve diğer 
insan topluluklarının yaşam 
alanı olan Alişar, Bahadın’a 10-
15 km uzaktadır. Günümüzde 
Anadolu’daki kültür vahalarından 

biri olan Bahadın, 
Yozgat’ın Sorgun ilçesine 
bağlı bir beldedir. Yaklaşık 
500 yıllık bir tarihi olduğu 
ileri sürülen ve 1968’e 
kadar köy statüsünde olan 
Bahadın, o yıl yapılan yerel 
seçimlerle belediyelik 
haline gelir. Türkiye İşçi 
Partisi’nden belediye 

BAHADINDA KÜLTÜR VE SANAT
Müslüm Kabadayı



60 Yaşlanma ve Toplum

başkanı olan Süleyman Özcan, 
2009’dan beri iki dönemdir belediye 
başkanlığı yapan Dilaver Özcan’ın da 
babasıdır. Anadolu Alevi (Batınilik) 
kültürünün bütün izlerini üzerinde 
belde olarak taşımaya devam 
etmektedir. Bu kültürün temelinde 
insan ve doğa sevgisi, istişare 
yaparak köyün ve halkın geleceğine 
dair kararların alındığı meclis anlayışı 
yatmaktadır. İşte bu anlayışın bir 
örneği olarak Bahadın’da uzun 
yıllardır kültür-sanat şenlikleri 
düzenlenmekte…
(…)Bahadın halkının ileri gelenleri, 
ekonomik temelsiz çalışmaların 
sürekli olamayacağının farkına 
varmış. Kapitalizmin ülke 
kaynaklarını talan ederek yaşamı 
zorlaştırdığının, özellikle köylerdeki 
tarıma dayalı ortamı parçaladığının 
farkında olanlar bir araya gelerek 
bir market kurmaya karar vermişler. 
Bu yıl da uygulamaya koymuşlar. 
Uygulamadan edindikleri deneyimle 
Bahadın’ın geleneksel yaşamında 
önemli yer tutan bağcılığı, üzüm 
üretimini,
pekmez ve şarap yapımını yeniden 
canlandırmak için harekete geçmeyi 
planlıyorlar. Almanya, Hollanda, 

Fransa gibi Avrupa ülkelerinde 
yaşayanların da yoğun desteğiyle 
üretimi canlandırmayı, kuracakları 
ağlarla tüketiciye doğrudan 
ulaştırmayı hedefliyorlar. 1970’li 
yıllarda Köy-Koop, Halk Üretim ve 
Tüketim Kooperatiflerinin başardığı 
üreticiden tüketiciye uygun fiyatla 
ürünün ulaştırılmasıyla halkın 
kapitalist sömürü karşısında nefes 
almasını sağlayan ekonomik 
örgütlerin farklı bir örneğini hayata 
geçirmeleri de anlamlı. Bunun 
başarıya ulaşmasını zorluğu ortada; 
ancak Anadolu’dan böyle örneklerin 
çıkması, köylünün yeniden uyanışına 
da vesile olabilir.

    Bahadın halkının bu şenlik 
sırasında başarı hanesine yazılan en 
önemli uygulama Yaşlı Bakımevinin 
açılmasıdır. Uzun uğraşılar sonucu 
kurulan Bahadın Yaşlanma Vakfı 
tarafından gerçekleştirilen 24 kişilik 
bu kuruluş
da, Anadolu kasabasında 
gerçekleştirilen ilk örnek… 
Toplumsal bir gerçeğin dayatmasıyla 
başlayan çözüm arayışının bir ürünü. 
Büyük kentlerde ya da yurtdışında 
yaşayan Bahadınlıların köyde 
kalan yaşlılarının bakımlarının 
zorlaşmasına bir çare olarak 
düşünülen Bakımevinde, yeme-
içme-barınma olanağı yanında 
uzman kişiler tarafından hizmet 
verilmesi, belde halkının yanında 
başka yerlere de örnek teşkil 
edecektir. Açılışı yapanlardan 
Yusuf Ziya Bahadınlı’nın 90. yaşını 
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kutluyor olması, bu güzel örneğin 
yaygınlaşmasına vesile olur umarız.

     Açılıştan sonra beldedeki lisenin 
salonunda düzenlenen “Yaşlılık ve 
Sağlık Sorunları” konulu panele 
Prof. Dr. İlker Yılmaz, Dr. Mustafa 
Çoban, Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül 
gibi akademisyenlerin yanında 
Dünya Yaşlılık ve Dünya Markalar 
Derneği Başkanı Umut Çınar ve Elif 
Burcu Demirbaş konuşmacı olarak 
katıldılar. Paneli İngiltere’de yaşlılık 
üzerine çalışmalar yapan Ferda 
Erdemir yönetti.

   Vakıf Başkanı Dr. İbrahim 
Yerden’in açış konuşmasıyla 
başlayan panelde konuyla ilgili 
tıp doktorlarının verdikleri 
bilgilerle biz de aydınlandık. 

Avrupa’daki uygulamalar yanında 
Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 
gerçekleştirilen Gündüz Bakımevi 
deneyiminden hareketle Bahadın’da 
nelerin yapılabileceği tartışıldı. 
Halkın sorularına yanıtlar üretilmeye 
çalışıldı.
    Hızlı ve çarpık kentleşmenin 
sonucu olarak kırsal alanda yaşanan 
toplumsal ve psikolojik sorunların 
yaşlılara yansıyan yönleri üzerinde 
duruldu. Alzheimer başta olmak 
üzere bedensel ve zihinsel sorunlar 
yaşayanlara nasıl davranmak 
gerektiğine dair bilgiler verildi. Daha 
çok orta yaş .)
üstü kişilerin katıldığı böyle 
eğitici programa, bundan sonra 
genç kuşağı eğitmeyi amaçlayan 
etkinliklerle devam edilmesinde 
yarar olduğunu belirtelim.

Bu yazı, Müslüm Kabadayı’nın İnsanokur sitesindeki “Bahadın’da Kültür ve 
Sanat” adlı yazısından alınmıştır

Yaşlı Bakım Evi’nin inşaat işleri tamamlandı. Yapılan işleri kamuoyuna göstermek 
ve amaçlarımızı anlatmak için toplantı ve konferans düzenledik. Yaşlı Bakım Evi’nin 
bahçesinde konuklarımız...
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       “Yaşlılar gençlerin yaptığı işi 
yapmazlar ama çok daha büyük, çok 
daha iyi işler görürler. Büyük işler kol 
gücü ya da hız ve çeviklikle değil, 
düşünce, sözünü geçirme, ortaya doğru 
düşünceler atmayla başarılır.”
       “Yaşlıların işe yaramadığını 
söyleyenler boş konuşuyorlar, denizde 
dümencinin hiçbir işe yaramadığını 
söylemiş gibi oluyorlar. Leonitinoili 
Gurgias tam yüz yedi yıl ömür sürmüş, 
hiçbir zaman da çabalamayı ve 
çalışmayı elden bırakmamış. Dünyada 
neden böyle çok kalmak istediği 
sorulunca” Yaşlılığa kötüdür demem için 
hiçbir neden yok ki” demiş. İşte parlak 
ve bilge insana yakışır bir yanıt. Aklı kıt 
olanlarsa kendi kusurlarını, suçlarını 
yaşlılığa yüklerler. Yaşlılara göre 
beden güçsüz olsa da manevi güçlerle 
yapılabilecek işler yok mudur?”

  CİCERO (Yaşlılık)

BAŞIMLA GÖNLÜM
Başım dedi: Dinlen; gönlüm dedi: Koş! 
Başım dedi: Durul; gönlüm dedi: Coş! 
Başım yüreksizdi, gönlüm başıboş; Varlığım 
arada oynadı gitti...
Başımla gönlüm edemedim eş; Biri yüz 
yaşında, biri yirmi beş. En sonunda sardı 
saçağı ateş; Varlığım arada kaynadı gitti...
Celal Sahir Erozan

YAŞLILIK ÜZERİNE

“Bir milletin yaşlı 
vatandaşlarına ve emeklilerine 
karşı tutumu o milletin yaşama 
kudretinin en önemli kıstasıdır. 
Mazide muktedirken bütün 
kuvveti ile çalışmış olanlara 
karşı minnet hissi duymayan 
bir milletin istikbale güvenle 
bakmaya hakkı yoktur.”
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“İnsan olan insanın başına yok yerden 
bela gelir. Devenin üzerinde insanı 
kuduz köpek ısırır mı? Bunları gözler 
önüne sererek insanlık görevini yerine 
getirelim, karınca kararınca hakkımıza 
razı olalım, namuslu, şerefli çalışarak 
geçimimizi sağlayalım. Çalışan adam 
kimseye muhtaç olmaz. İşleyen 
demir pas tutmaz. İnsanı çalışmak 
yıpratmaz; düşünce, ıstırap, muhannet 
kapısı yıpratır. Şunu bilmek gerekir ki 
hazırlanmış, ağzına aldığın lokmayı ile 
çiğnemeden yutamazsın. İşte insanlığın 
en büyük tutarı anası ve babası, cennet 

ve cehennemin anahtarı 
ana ve babanın elindedir. 
Anasını, babasını bilmeyen 
Allahı’ını da bilmez. Ananın, 
babanın hakkı ödenmez. 
Görünen dağın ırağı 
olmaz. Eğer anayı babayı 
küçümser, anaya babaya 
ters düşer, onları tanımaz, 
kendi kimliğini kullanırsan 
buna hiç kimsenin şüphesi 
olmasın ki kendi evladından 
daha büyük darbe yer. 
Çünkü ana baba kötü 
olabilir ama çocuğunu en iyi 
yetiştirmeyi, canı pahasına 
olsa da onun mutlu yuva 
kurmasın sağlar. Kötü 
yola düşmesini hiçbir ana 
baba istemez. Baba ana, 
çocuklarının ekmeğini eline 
verene kadar yemez, yedirir; 
giymez, giydirir. (…)” (Veli 
Aktürk, Anılar, s.4)
“Dünyada yaşamak güzel 
bir şey ama namuslu, doğru 
dürüst. Bu da insanların 
terbiye kültürüne, edep ve 
erkanına bağlıdır. Dünyanın 
neresinde olursa olsun 

iyiliğe değer biçilmez.” (s.195)

Veli Aktürk (1930-2017), Anılar, Ölmez 
Eser adlı kitapları yazdı.
Bahadın’dan Almanya’ya giden ilk 
işçiydi. Cesaretli davrandı, yol açtı. 
Ardından yüzlerce insan gitti. Köyünü 
hiç unutmadı. 2017 yılı Kasım ayında 
vefat etti. 2018 yılı Haziran ayında hayat 
arkadaşı Cennet Aktürk de vefat etti.

Saygı ve rahmetle anıyoruz.

ANILAR
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Vakfımızın kuruluşu ile birlikte yayın 
hayatına başlayan dergimizin 1. ve 2. 
sayısında “Bahadın Yaşlanma Vakfı 
Dergisi” adını kullandık.
Başlangıçta, Bahadın Yaşlanma 
Vakfı’nın çalışmalarını, amaçlarını 
anlatmayı hedefleyen dergimiz, 
ilerleyen zaman içinde okuyucularını 
“yaşlılık” konusunda bilgilendirme, 
bilinçlendirme, farkındalık oluşturma 
düşüncesini de benimsedi.
Bahadın’dan yola çıktık. Dergimizin her 
sayısında yaşlılık evrelerinde görülen 
bir sorunu irdeleyeceğiz. Önceki 
sayımızda (3. sayı) alzhemier hastalığı 
üzerinde durduk. Bu sayımızda “sağlıklı 
ve aktif yaşlanma nedir, nasıl olmalıdır” 
sorunsalını irdeledik.
Yaşlılık, yalnızca “yaşlı” nın değil, 
yaşlı ile birlikte çevresindekilerin 

de bazı konularda bilgili olması 
durumunda daha kolay ve daha sorunsuz 
yaşanabilecek bir evre.
Bu yüzden dergimizin okur kitlesi “yaşlı” 
ile birlikte olacakları da kapsıyor. Yaşlı 
bireyin davranışları, yaşı gereği ortaya 
çıkabilecek sorunlar ve buna karşı 
alınması gereken önlemler hakkında 
bilgili olmak bazı sorunları daha kolay 
çözmemize yardımcı olacaktır.
“Yaşlanma ve Toplum” Bahadın 
Yaşlanma Vakfı’nın amacına uygun 
bir ad olarak benimsendi. Bu sayıdan 
başlayarak bize gelen makaleler ve 
uzmanlık gerektiren yazılar dergimizin 
danışma kurulu üyeleri tarafından 
incelenmektedir. (Uzmanlar kurulunun 
listesi s.2) Dergimiz, yasal süreç 
tamamlana kadar Bahadın Kültür 
Derneği’nin bir yayın organı olarak 
çıkmaya devam edecektir.

YAŞLANMA VE
TOPLUM DERGİSİ

Bahadın Yaşlanma Vakfı’nın
yayın organı 

YAŞLANMA VE TOPLUM dergisi

 4. sayıya ulaştı.
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