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ÖNSÖZ 

 

“Yaşlanma Teorileri ve Geriatrik Değerlendirme” isimli bu kitap konusunda uzman olan 

farklı üniversitelerden 11 akademisyen tarafından titizlikte yazılarak hazırlanmıştır. Kitapta 

öncelikle yaşlanma teorilerine giriş yapılmış, biyolojik ve sosyolojik yaşlanma teorileri detaylı 

olarak anlatılmıştır. Ardından 8 bölümde yaşlılarda oldukça sık görülen malnütrisyon, bası yaraları, 

üriner inkontinans, uyku sorunları, düşmeler, ağrı, deliryum, demans ve depresyon gibi psikososyal 

sorunlar, ihmal ve istismar ele alınmış, tüm bu olumsuz durumların nasıl değerlendirilmesi gerektiği 
sistematik biçimde anlatılmıştır. Kitabın son bölümünde, yaşlı sağlığında pek az çalışmada ele 

alınan, ev ortamı ve çevrenin değerlendirilmesi konusuna yer verilmiştir.  

Öncelikle kitaba katkı veren tüm akademisyenlere teşekkür ederim. Sizlere de eğitiminizde 

başarılar dilerim. Şansınız bol, yolunuz açık olsun. 

Prof. Dr. Rukiye Pınar Bölüktaş 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde yaşlanma tanımlanacak, yaşlılığın sınıflandırılması yapılacak, tarihsel 

süreçte yaşlılık olgusuna ve demografik değişimlere değinilecek ve yaşlanma teorileri konusu 

anlatılacaktır. 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Yaşlanma nedir? Açıklayınız. 

2. Dünya Sağlık Örgütüne göre yaşlılığı tanımlayınız. 

3. Toplumlar yaşlı nüfusa göre kaça ayrılmaktadır? Açıklayınız. 

4. Dünyada meydana gelen demografik değişimleri geçmiş ve günümüz 

perspektifinden değerlendiriniz. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Yaşlanma Kavramı Yaşlanma, yaşlılık kavramları 

öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 

araştırarak geliştirilecektir. 

Yaşlılığın 

Sınıflandırılması 

Yaşlılığın sınıflandırılması 

öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 

araştırarak geliştirilecektir. 

Tarihsel Süreçte 

Yaşlılık Olgusu 

Tarihsel süreçte yaşlılığa bakış 
öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 

araştırarak geliştirilecektir. 

Demografik 

Değişimler 

Geçmişten günümüze demografik 

değişimler öğrenilecektir. 

 

Yaşlanma Teorileri Yaşlanma teorileri kısaca 

öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 

araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

Demografik değişim, yaşlanma, yaşlılık, yaşlanma teorileri 
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Giriş 

İlk insanlardan itibaren her zaman merak konusu olmuş ve günümüzde de üzerinde 

halen birçok araştırmanın yapıldığı yaşlanma ve nedenleriyle ilgili 200’den fazla teori 

bulunmaktadır. Yaşlanma üzerinde en çok etkili olan faktörlerin bilinmesi ve bunlarla ilgili 

bazı önlemlerin alınması, yaşlanmanın tamamen önüne geçilemese bile daha sağlıklı ve uzun 

bir ömür sürmek adına önemli bir adım atılmasına neden olacaktır. Son yıllarda özellikle 

genetik biliminin geldiği seviye de dikkate alındığında, yaşlanma konusunda gelinen nokta 

ümit vericidir. Yaşlanma üzerinde genetik ve genetik olmayan faktörlerin birlikte 

değerlendirildiği çalışmalar, gelecekte ömür uzunluğu konusunda önemli adımlar atılmasına 

yol açabilecektir. Bu bölümde yaşlanmanın tarihsel sürecine değinilecek, genel yaşlanma 

teoilerine temas edilecektir. 
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1.1. Yaşlanma Kavramı 

İnsan yaşamı, doğum ile başlayıp ölümle sonlanan bir süreçtir. İnsanın yaşam periyodu 

bebeklik, çocukluk, ergenlik, olgunluk ve yaşlılık başlıkları altında bölümlendirilebilir. Bu 

başlıklar ise kendi içerisinde farklı tanımlamalarla açıklanmakla birlikte yaşlılık olgusuna da 

getirilen tanımlamalar bakış açısına göre değişmektedir. İnsan hayatında çocukluk, gençlik, 

yetişkinlik ve yaşlılık gibi birbirinden farklı olan ancak birbirinden kesin sınırlarla ayrılmayan 

bu dönemler içerisinde yaşlılık, yaşamın son dönemlerin ifade etmek için kullanılmaktadır.1 

İnsan yaşamı gelişimsel olarak dönemler halinde incelenir. Genellikle yetişkinliğe kadar 

devam eden gençlik yaşamın ilk dönemidir. Gençlik dönemi sürekli gelişme ile karakterize 

edilen, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemini kapsayan, fiziksel büyüme ve olgunlaşmanın 

devam ettiği, çevrenin bireyi her yönüyle yetişkin hale getirmek için hazırladığı, 
sosyalizasyonun gerçekleşme dönemidir. İkinci dönem, orta yaş ya da yetişkinlik dönemidir, 

biyolojik olarak bireyin en üretken olduğu bu dönemde yaşamla ve toplumla ilgili görevler 

yerine getirilir, sosyalizasyon sürecinden elde edilen kazanımlar uygulamaya geçirilir. 

Üçüncü dönem ise yaşlılık dönemidir, bu dönemde fiziksel olarak gerileme, biyolojik 

kapasitelerde azalma, toplumsal rollerde ve yaşamda esneklik, bireysel ve toplumsal beklenti 

düzeyinde giderek hızlanan düşüş görülür. Gençlikten yetişkinliğe, yetişkinlikten yaşlılığa 

geçiş “yaşlanma” sürecini belirtir.2 

Yaşlanma, strese uyum cevabında azalmaya neden olan ve yaşla bağlantılı 

hastalıkların riskinin arttığı, fonksiyonlarda ilerleyici ve yaygın bir bozukluktur. Yaşlanan bir 

bireyin dışarıdan gelen uyarılara karşı homeostasiyi koruması gittikçe zorlaşır.3 Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ)’ne göre yaşlanma, çevresel faktörlere uyum sağlama yetisinin zamanla giderek 

azalmasıdır. Yaşlanma, büyüme ve gelişme tamamlandıktan sonra organlarda oluşan 

yıpranma sürecidir. Bir başka tanıma göre yaşlanma, organizmada hücre, doku, organ ve 

sistemler düzeyinde zamanla meydana gelen, geri dönüşümsüz, yapısal ve fonksiyonel 

değişikliklerin tümüdür4. 

Yaşlılık dönemi, bireyin üretimden çekildiği, statü kayıplarını yaşadığı, bağımlılığının 

ve kaza riskinin arttığı, fiziksel gücünün azaldığı, bedenin dış çevreye uyumunun ve stres 

yapıcı faktörlere olan direncinin azaldığı bir dönemdir. Bu dönemde bağışıklık sistemi 

bozulur, pekçok dejeneratif ve kronik hastalık yaşanılmaya başlanır ve haliyle ilaç tüketimi 

artar. Bu nedenle yaşlılık; hem sağlık sistemini hem de sosyal, ekonomik sistemleri 

ilgilendiren çok sektörlü, çok disiplinli hizmeti gerektiren bir toplum sağlığı sorunudur.4-6  

1.2. Yaşlılığın Sınıflandırılması 

Yaşlılık sözlük anlamı olarak yaşlı olma, artmış yaşın etkilerini gösterme hali olarak 

tanımlanmaktadır. Canlılar için biyolojik işlevler yönünden erişkin konuma ulaştıktan sonra, 

yani üreme döneminin bitiminden ölüme kadar geçen zaman dilimindeki değişim ve dönüşüm 

sürecidir. Bu değişimlerin ise en önemlisi doğurganlığın azalması ve mortalitenin artmasıdır.5  
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DSÖ yaşlılığın sınırını 1970’li yıllarda 60 yaş olarak alırken, bugün endüstrileşmiş 

ülkelerin emeklilik yaşı olarak kabul ettikleri 65 yaş yaşlılığın sınırı olarak kabul 

edilmektedir. Başka bir yaklaşıma göre ise yaşlılık, insan yaşamının son aşaması ve bireyin 

ileri yaşlanma devresi olarak kabul edilmektedir. Yaşlanma ise insanın doğumundan ölümüne 

kadar devam eden kaçınılmaz bir süreçtir. Dolayısıyla bireylerin fiziki ve ruhsal güçlerinin 

geri dönülmez bir şekilde kaybolması sürecidir.5  

DSÖ’ne göre yaşlılığın sınıflandırılması Tablo1’de gösterilmiştir.7 

Tablo 1. Yaşlılığın Sınıflandırılması  

 Genç Yaşlı 65-74 yaş arası 

 Orta Yaşlı 75-84 yaş arası 

İleri Yaşlılık 
(İhtiyarlık) 

85 yaş üzeri 

 

Takvim yaşı 65 yaş ve üzerinde olması göz önünde bulundurularak toplumlar yaşlı 
populasyon açısından 4 gruba ayrılırlar8 (Tablo 2); 

 

Tablo 2. Toplumların Nüfusun Yaşına Göre Sınıflandırılması 

1-Genç toplumlar 
65 yaş ve üzeri nüfusun tüm nüfusa oranının %4’den az olduğu 

toplumlar 

2-Erişkin 
Toplumlar 

65 yaş ve üzeri nüfusun tüm nüfusa oranının %4-7 arasında olan 

toplumlar 

3-Yaşlı Toplumlar 

 

65 yaş ve üzeri nüfusun tüm nüfusa oranının %7-10 arasında olduğu 

toplumlar (Kanada, Avustralya, Japonya, Türkiye gibi) 

4-Çok Yaşlı 
Toplumlar 

 

Yaşlı nüfusun tüm nüfusa oranı %10’un üzerinde olan toplumlar. Bu 

toplumlarda fertilite çok düşük orandadır ya da genç nüfus göç 

etmiştir. Gelişmiş Avrupa Ülkeleri genellikle bu gruptadır (Norveç, 

İsveç gibi) 

 

Yaşlılık fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile değerlendirilmesi gereken bir 

süreçtir. Gerantologlar bu süreçleri ele alarak yaşlılık sınıflandırmasını aşağıdaki şekilde 

yapmaktadırlar:5 
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Kronolojik Yaşlanma: Bireyin doğumdan itibaren geçen yaşını tanımlar. Takvim yaşı 

büyük olanlar, küçük olanlara göre yaşlı sayılırlar. Ancak her zaman bireylerin fiziksel sağlık 

durumları, mental düzeyleri ve sosyal statülerini belirmede kullanılamaz.  

Biyolojik Yaşlanma: Yumurtanın döllenmesinden başlayıp yaşla birlikte bireyin 

geçirdiği fizyolojik, anatomik ve morfolojik değişimlerdir.  

Patolojik Yaşlanma: Normal biyolojik yaşlanma sürecinden ayrı olarak hastalıklara 

bağlı yaşlanmadır.  

Psikolojik Yaşlanma: Bireylerin yaşlılık döneminde geçirdikleri davranış, uyum ve 

mental fonksiyonlarındaki değişimleri tanımlar. 

Sosyal Yaşlanma: Bireylerin toplumun sosyal yapısı içindeki rollerinin ve sosyal 

ilişkilerinin yaşlanmayla birlik değişmesidir. 

Ekonomik Yaşlanma: Yaşlılık döneminde özellikle emeklilik etkisiyle değişen gelir 

düzeyinin bireyin yaşam şeklinde meydana getirdiği değişikliklerdir. 

1.3. Tarihsel Süreçte Yaşlılık Olgusu 

Antikçağda genel olarak yaşlıların erdem sahibi bilge kişilikler olduğu vurgusuna 

sıkça rastlarız.9 Yaşlı insandan ve onun saygınlığından söz ettiği bilinen ilk eser Homeros’un 

“İlyada ve Odysseia” adlı eseridir. Seksen bir yaşındaki ünlü düşünür Platon, bilgelik ve 

huzur kapılarını açan tek doğru davranışın “Bilinçli yaşanılan bir gençlik ve orta yaşlılık” 

olduğunu ve bunun yaşlılığa hazırlanmanın en iyi yolu olarak göründüğünü ifade etmiştir.10  

Platon’a göre devleti ancak yaşını almış, bilgi ve deneyim sahibi olan zihinsel 

yetkinliğe erişmiş bir birey, yani filozof yönetebilir.9 Sophokles 89 yaşında iken yaşlı insanı; 

“bilge” olarak tanımlamakta ve öğütlerine kulak verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Buna 

karşın Aristotales “Rhethorik” adlı eserinde; “hastalık erken gelen bir yaşlılık, yaşlılık ise 

doğal bir hastalıktır” ifadesini kullanmaktadır. Pergamon’lu Galen’e göre ise, yaşlanma doğal 

ve olağan bir süreç olarak tanımlanmaktadır.10 Antikçağ’da yaşlı filozof kimliğinde karşımıza 

çıkan önemli isimlerden bir diğeri de Romalı filozof Cicero’dur. Cicero, yaşlılık konusunu 

başlı başına bir felsefe problemi olarak ele almaktadır. O, yaşlılığı değerli ve anlamlı kılıp onu 

katlanılır kılan şeyin bilgili ve erdemli olmak olduğunu öne sürmektedir.11  

Bilindiği gibi ölümün çehresinin “genç” olduğu antik çağda sadece 100 insandan bir 

tanesi 60 yaşına ulaşabiliyordu. Roma’lı bir askerin ortalama ömrü 22 yıl idi. Yirminci 

yüzyılın başlarına kadar dünyada uzun bir yaşam için gereken ortam mevcut değildi. 

Avrupa’da ortalama yaşam süresi 50 yıl idi; iyi koşullarda yaşayıp yaşlanabilenler sadece 

devlet adamları, krallar, filozoflar ve yüksek rütbeli subaylar olduğu bildirilmiştir. Tarihsel 

kayıtlara bakıldığında ortalama yaşam sürelerinin 1797 de 25, 1897 de 48 yıl,1947 de 65 yıl, 

1997 de ise 76 yıl olarak bildirildiği görülmektedir.10  
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1.4. Demografik Değişimler 

Dünya nüfusu, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar olan süreçte, daima 

bir artış içerisindedir. 1800’lü yıllarda yaklaşık 1 milyar olan dünya nüfusu, 2000 yılında 6 

milyara ulaşmıştır. Nüfus artışı, daralan zaman aralıkları ile hızlanarak büyümektedir. 

Bilhassa geçen 50 yılda artan nüfusun artış ivmesi daha da hızlanmaktadır. 1950 yılında 2.5 

milyar olan dünya nüfusu,  ölüm oranlarındaki belirgin azalma ile birlikte hızla artmaya 

devam etmiştir.10,12 1990 yılında 5.3 milyara yükselmiş, 2018 yılına gelindiğinde ise; nüfus, 

7.1 milyar olmuştur. Mevcut artış hızının projeksiyonu ile 2050 yılında dünya nüfusunun 

8.909 milyara ulaşacağı hesaplanmaktadır. Dünya nüfusunun büyümesiyle, nüfus piramidinin 

yapısında değişiklikler meydana gelmiştir.12-13 Özellikle yaşlı nüfusun piramit içindeki 

gelişimi, dünya artışındaki eğilimden daha farklı bir yol izlemektedir. Artan dünya nüfusu 

içinde yaşlı nüfusun payı, dünya nüfusunun artış ivmesinden daha yüksek bir hızla 

artmaktadır. Hızla gelişen ve yaygınlaşan teknolojik gelişmelerle beraber artan sosyal refah 

düzeyinin bir sonucu olarak, yaşlı nüfusun, hem yaşamla ilgili beklentileri yükselmiş hem de 

sağlık ve bakım hizmetlerindeki gelişmeler sonucunda, insanın yaşam süresinde artış 
olmuştur.10,12 Değişen bu sosyal ve ekonomik yapı, doğumdan beklenen yaşam süresinin 

artmasına neden olmakta ve yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranını yükseltmektedir. Diğer 

taraftan modernitenin sosyal yansıması olarak, özellikle, gelişmiş ülkelerde görülen 

doğurganlık hızındaki düşüş, yaşlı nüfus oranının daha da artmasına neden olmaktadır. Geçen 

50 yıllık süre içerisinde yaşlı nüfus 3.2 kat artarken, toplam nüfusun bu dönemdeki artışı, 2.4 

kat olarak gerçekleşmiştir.12 

Dünya çapında, 2000 yılında 60 yaş ve üstü 901 milyon insan varken, 2015 yılında 

%48’lik artış ile 601 milyona ulaşmıştır. 2030'a gelindiğinde, 60 yaş ve üzeri insan sayısı %56 

oranında artarak 1.4 milyara çıkacağı ve 2050 yılına gelindiğinde, dünyadaki yaşlı nüfusun 

büyüklüğünün yaklaşık 2.1 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca 2000 yılında dünya 

çapında 80 yaş ve üzeri 71 milyon insan bulunmaktaydı. 80 yaş ve üstü yaşlı sayısı 2015 

yılında %77 artarak 125 milyona ulaştı ve önümüzdeki 15 yılda yüzde 61 oranında artarak 

2030'da yaklaşık 202 milyona ulaşması bekleniyor. Projeksiyonlar 2050 yılında  küresel 

olarak 80 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin sayısının 434 milyonu bulacağı ve 2015'ten bu yana üç 

katına a üç katına çıkacağı tahmin edilmektedir.14 

Nüfusun yaşlanması olgusuna ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre yaklaşıldığında 

da çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Buna göre gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun toplam 

nüfusa oranı fazlayken, gelişmekte olan ülkelerde ise yaşlı nüfusun artış hızı daha fazladır. 

Geçen yarım yüzyıllık süreçte 60 yaş ve üstü yaşta olan insanların sayısında yıllık 8 milyon 

kişilik artış olmuştur. Bu artış gelişmekte olan ülkelerde %66 iken, gelişmiş ülkelerde 

%34’dür Birleşmiş Milletler tarafından yapılan projeksiyonlara göre 2030 yılında 60 yaş ve 

üstü insan sayısının en hızlı artış gösterdiği bölge, Güney Amerika’dır. Yaşlı nüfus sayısının 

%71 gibi bir oranda artış göstereceği düşünülen Güney Amerika’yı sırasıyla, %66 ile Asya 

Bölgesi, %64 ile Afrika, %47 ile Okyanusya, %41 ile Amerika ve son olarak %23 ile Avrupa 

takip edecektir.14 



11 
 

Ülkemizde de nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda 2017 

yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 80 milyon 810 bin 525 kişi olan 

nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 

233 kişiye ulaşması beklenmektedir. Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi artmakta ve 

nüfusumuz yaşlanmaya devam etmektedir. Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan 

ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023'te 33.5, 2040'da 38.5, 2060'ta 42.3, 2080'de ise 45 olması 

beklenmektedir. Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 2018 

yılında %8.7, 2023'te %10.2, 2040'da %16.3, 2060'ta %226 ve 2080'de %25.6 olacağı 
öngörülmektedir.15 

Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi ülke geneli için 78 yıl, erkeklerde 75.3 ve 

kadınlarda 80.7 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta 

beklenen yaşam süresi farkı 5.4 yıl olarak hesaplanmıştır.15 

1.5. Yaşlanma Teorileri 

Yaşlanma, vücut fonksiyonlarında geri dönüşümsüz ve ilerleyici bir azalma ve bu 

sırada yeniden şekillenme ile giden, doğum ile ölüm arasında yer alan kompleks yaşam 

sürecinin doğal bir parçasıdır.16  

İnsanoğlunda ölümsüzlük, yaşlanmamak düşüncesi tarihler boyunca hep varolmuştur, 

yüzyıllar boyunca “Neden yaşlanıyoruz?” sorusunu kendisine sormuş ve bu soruya cevaplar 

bulmaya çalışmıştır. 4  

Yeryüzündeki tüm çok hücreli canlıların doğal olarak maruz kaldıkları bir süreç olan 

yaşlanma ve yaşlanmanın nedenleri, bilimin gelişmediği dönemlerden, modern bilimin 

geliştiği günümüze kadar insanoğlunun en büyük merak konularından birisi olmuştur. 

Günümüzde halen yaşlanma nedenleri araştırılmakta ve yaşlanmanın nedenleriyle ilgili birçok 

yeni teori üretilmektedir.4  

Yaşam boyunca pek çok süreç değişik düzeyde fizyolojik ve patolojik hasara yol 

açarak yaşlanmaya katkıda bulunur. Fiziksel yaşlanmanın yansımalarının hangi yaşlarda 

olacağı merakı tıbbın ve hayatın gelişimiyle giderek artmaktadır2. Yaşlanma ile ilgili 1990 

yılında yapılmış bir derlemede 300’den fazla teorinin bulunduğu belirtilmiştir. Bu konudaki 

bilgi birikimi her geçen gün artmaktadır.3 

Yaşlanma, engellenemeyen, biyolojik, kronolojik, sosyal ve psikolojik boyutları olan 

bir süreçtir ve ölüm riskini artıran değişikliklerin birikimidir.4 Yaşlanmayla beraber 

metabolizma yavaşlar, vücut, detoksifikasyonu eskisi gibi yapamaz, vücutta zararlı etkilere 

neden olan serbest radikallerde artış görülür, hücre yenilenmesi yavaşlar, hücre ölümlerinde 

artış olur ve sonuç olarak yaşlanma süreci ilerler.16  

Primer yaşlanma, yaşlanma sürecine bağlı olarak yapı ve fonksiyonlardaki bozulmadır, 

primer yaşlanma hızı, hücre ve dokuların yapısal ve fonksiyonel bütünlüğünün sürdürülmesi 

için çalışan DNA’yı serbest radikallerden korumak gibi mekanizmaların etkinliğine bağlıdır. 
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Sekonder yaşlanma ise hastalıklar ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan yaşlanmadır. 

Primer yaşlanmayı yavaşlatmak maksimal yaşam süresinde artmaya, sekonder yaşlanmayı 

yavaşlatmak ise ortalama yaşam süresinde artmaya sebep olmaktadır.17  

Yaşlılığın nasıl ortaya çıktığı ve nasıl bir gelişim süreci geçirdiği konusunda çeşitli 
görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki yaşlılığın ortaya çıkmasını, beyin hacmindeki 

artış ile ilişkilendirmektedir. Yüzyıllar içerisinde beyin hacmindeki artış ile insan türleri 

çevresel ölüm tehditlerini azaltmayı başarmışlardır. Aynı zamanda daha etkin kullandıkları 

beyinleriyle besin kaynaklarını artırıp çeşitlendirmişler ve daha kolay ulaşmayı 

sağlamışlardır. Bunun sonucu olarak hayatta daha uzun kalmayı başarmışlar ve ‘yaşlılık’ 

yaşamın bir parçası haline gelmiştir.18 

İkinci görüş ise yaşlılığın ortaya çıkmasında biyolojik etkenlerden çok toplumsal 

değişimin daha etkin rol oynadığıdır. Bu görüş aile bireyleri arasındaki yardımlaşma ve ileriki 

yıllara aktarılan bilgi birikiminin önemini vurgulamaktadır. İnsan evriminin erken 

aşamalarında toplum içerisindeki bazı kadınlar kendi doğurganlıklarından vazgeçerek 

toplumun devamlılığının sağlanabilmesi için diğer doğum yapmış kadınların çocuklarına 

bakımı üstlenmişlerdir. Bunun neticesinde torunların daha iyi yetişmesi sağlanırken 

doğurganlık çağındaki kadınların daha fazla çocuk yapmasının önü açılmıştır. Bu 

yardımlaşma sayesinde toplumda aile içi ilişkiler gelişmeye başlamış, yaşlı bireylerin sayısı 

zaman içerisinde giderek artmıştır.19  

İnsanın zaman içerisinde yaşam evrelerinde meydana gelen değişimler yaşlılığın 

ortaya çıkmasına katkısı olmuştur. Yaşlılığın ortaya çıkmasında büyüme ve gelişme 

döneminin uzayarak yaşam evreleri içerisine ‘çocukluk’ dediğimiz dönemin girmesinin etkisi 

olmuştur. Çocukluk evresinin uzaması sonucunda da yaşlılığın ortaya çıkması 

gözlemlenmiştir.20  

Son yıllarda yaşlılığın yalnızca biyolojik bir süreçten ibaret olmadığı, sosyal ve 

kültürel değerlerin yaşlılık üzerine etkilerinin olduğunu gösteren çalışmaların sayısında artış 
olmuştur. Her insanda yaşlanmakla ölmek arasında süren mücadelede, toplumsal ve kültürel 

etmenler önemli rol oynarlar. Yani ‘yaşlılık’ ve ‘ihtiyarlık’ toplumsal bir çevrede sosyal 

ilişkilerle yoğrularak yaşanır ve inşa edilir. Fakat bu toplumsal ve kültürel etmenlerin 

etkileşimi yaşlanmanın biyolojik gidişatı üzerine de etkilidir. Yaşlılığı günlük yaşam 

aktivitelerinin ve ilişkilerinin azaltılması olarak algılayan bireylerin, sosyal bütünlüklerinin 

yanında biyolojik yapılarının da bundan etkilendiği gözlemlenmektedir. “İlişki azaltımı” 

kuramı olarak literatürde yer bulan bu kuramda ileri yaşlarda yaşlıların giderek yaşamdan, 

günlük aktivitelerden ve toplumsal ilişkilerden kendilerini çektiklerini ve bu davranışların 

‘normal’ olarak algılandığı vurgulanmıştır. Bu görüşü benimseyen toplumlardaki yaşlılarda 

başta ruhsal ve sosyal problemler olmak üzere pek çok sağlık sorunları oluşmaktadır.18 

Bireylerin yaşlanmasıyla birlikte kronik hastalıklara bağlı yetersizlikler meydana 
gelmekte, buna bağlı olarak ta sağlık sistemlerinin  kullanım oranı artmaktadır.21 Günümüzde, 
yaşlanma ve beraberinde meydana gelen çeşitli rahatsızlıklar, artan sağlık harcamalarıyla 
birlikte ele alındığında, belki de her zamankinden daha fazla dikkat çekmektedir. Yaşlanma 
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süreci durdurulamazsa bile, en azından daha kaliteli ve uzun bir yaşam için yapılan birçok 
araştırma gelecek açısından ümit vermektedir.4 Yaşlanmanın geciktirilmesinde ya da 
önlenmesinde koruyucu sağlık uygulamaları, eğitim, yaşam tarzı değişiklikleri, egzersiz, 
çevresel fiziksel ve kimyasal olumsuz faktörlerin önlenmesi ve düzeltilmesi yani aktif ve 
sağlıklı yaşlanma temel rol oynasada; gerek modern tıbba gerekse de alternatif ve 
tamamlayıcı tıbba ait ürün, ilaç ve yöntemlerin kullanımı da günümüzde giderek popularitesi 
artan ve sıklıkla antiaging olarak tanımlanan bir yaklaşımdır.17 

Toynbee’nin ifade ettiği gibi “toplumun kalite ve dayanıklılığı yaşlı vatandaşlarına 

gösterilen özen ve saygı ile ölçülür”. Ünlü piyanist Eubie Blake, 100. doğum gününde “Bu 

kadar uzun yaşayacağımı bilseydim, kendime daha çok dikkat ederdim” demiştir. Bireyin 

kendisini fiziksel, sosyal, duygusal, ruhsal ve ekonomik yönden daha iyi bakabilmeye 

çalışması, emeklilikte yaşamını yeniden düzene sokması, bu dönemde önüne çıkan olanakları 

değerlendirmesi ve yaşamının son anlarını heyecanlı bir hale getirmesi; yaşamına yıllar 

katarken yıllara da yaşam katması sağlıklı yaşlanmanın temel noktalarından biri olmalıdır. 

Yüzyıllar öncesinden gelen “uzun yaşamın sırları” aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:10  

-Çevrenizle yakın ve canlı bir ilişki sürdürünüz,  

- Kişisel bilgilerinizi artırmak için istekli olunuz, 

-Yeni tecrübelere karşı açık fikirli olunuz,  

-Başkalarına karşı ilgili olunuz,  

-Yaratıcı düşüncelerinizi geliştirmeye çalışınız, 

-El, zihin ve diğer becerilerinizi sürekli kullanarak koruyunuz,   

-İleri yaşlarınız en güzel yıllarınız olabilir, planlar yapınız,  

-Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak hobiler, uğraşılar bulunuz,  

-Aileniz, dostlarınız ve arkadaşlarınızla ilişkilerinizi sürdürünüz, yaşamı paylaşınız,  

-Yaşama olumlu, yapıcı ve esprili bir gözle bakmaya çalışınız,  

-Yapabileceklerinizi belirleyiniz, kendinizi zorlamayınız,  

-Başarılı ve üretken kalabilmek için önce “sağlık” ilkesini benimseyiniz, 

-Sizde oluşabilecek değişiklikleri öngörünüz ve plan yapınız,  

-Mali durumunuzu gözden geçiriniz, gerekirse yardım isteyiniz,  

-Evinizin düzenlenmesinde, alış verişlerinizde öncelikle kendi konforunuzu 

düşününüz, 



14 
 

-Koşullar değişebilir, uyum sağlamaya çalışınız,  

-Her şeyi tek başına yaşamaya çalışmayınız,  

-Dışarıda koskoca bir dünya var, farkında olunuz,  

-Başkalarına yardımcı olabileceğiniz pek çok konu, size gereksinimi olan pek çok 

insan var, bunun bilincinde olunuz.10 

Hemen her yaşlanma modeli, yaşlanma ile ilgili tek bir mekanizmaya odaklansa da, 

yaşlanma oldukça karmaşık bir olay olduğundan tek bir mekanizma ile açıklanması mümkün 

gözükmemektedir.3 Yaşlanma ile ilgilenen Gerontoloji alanında yapılan çalışmalar, 

yaşlanmanın evrimsel bir süreç, birikmiş yıpranma veya fizyolojik değişim öngörüleri 

üzerinde sürmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında, biyolojik ve toplumsal kuramlar göze 

çarpmaktadır.22 
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde yaşlanma, yaşlılığın sınıflandırılması, tarihsel süreçte yaşlılık olgusu, 

demografik değişimler ve genel olarak yaşlanma teorileri konusunda bilgi sahibi olunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Bölüm Soruları 

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi bireylerde strese uyum cevabında azalmaya neden 

olan ve yaşla bağlantılı hastalıkların riskinin arttığı, fonksiyonlarda ilerleyici ve yaygın bir 

bozukluğu tanımlamaktadır?  

a) Yaşlanma     

b) Yaşlılık    

c) Yaş       

d) Sosyal geriatri        

e) İhtiyarlaşma 

Soru 2: Doğumla birlikte başlayan ve yaşın ilerlemesi ile geçen zaman sürecini 

aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlamaktadır? 

a) Kronolojik yaşlanma  

b) Biyolojik yaşlanma 

c) Psiko-sosyal yaşlanma 

d) Ekonomik yaşlanma 

e) İhtiyarlaşma 

Soru 3: WHO’ya göre ileri yaş hangi yaşları kapsamaktadır?  

a) 75-84         

b) 55-59 

c) 65-74 

d) 60-64 

e) 85 ve üstü 
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Soru 4: Bir toplumun yaşlı olarak sınıflandırılması için yaşlı nüfus oranı ne olmalıdır?  

a) % 7-10 

b) % 4-7 

c) % 4        

d) % 8-11  

e) % 6-9 

Soru 5: Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz.  

a) Yaşlanma, engellenemeyen, biyolojik, kronolojik, sosyal ve psikolojik boyutları 

olan bir süreçtir. 

b) Yaşlanma oldukça karmaşık bir olay olduğundan tek bir mekanizma ile 

açıklanması mümkün gözükmemektedir. 

c) Yaşlanmayla beraber metabolizma yavaşlar, vücut, detoksifikasyonu eskisi gibi 

yapamaz. 

d)  Yaşlılık döneminde emekliliğin etkisiyle değişen gelir düzeyi bireyin 
yaşam şeklinde değişikliklere neden olmaktadır. 

e) Yaşlılığın insanda ortaya çıkmasını, beyin hacmindeki artış ile 

ilişkilendirilmektedir. 
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