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ÖZET 

 Yaslilik döneminde ruhsal gelisimin incelendigi bu makaleye, sözü edilen 
döneme iliskin olusturulan kalip yargilar ifade edilerek baslanmistir. Daha sonra 
yaslilik döneminin genel olarak psikopatolojik bir portresi çizilerek, bu dönemde 
görülen ruhsal rahatsizliklar ile yaslilarin yasadiklari stres ve bununla basa çikma 
yöntemleri anlatilmistir. Yaslilik dönemine iliskin bireysel ve toplumsal rehberlik 
faaliyetlerinin açiklandigi makalede son olarak, kisaca yaslilarin dinî duygu ve 
düsünce gelisimleri izah edilmeye çalisilmistir. 

 

1- Giris 

Yaslilarin toplum içindeki konumu, onyedinci yüzyildan bu yana 
giderek belirginlesmis ve bu gün büyük bir ilgi konusu olmustur. Özellikle 
gelismis ülkelerde, bilimsel arastirmacilarin yani sira, çesitli örgütler ve kitle 
iletisim araçlari da birey iliskilerini, gelisim dönemlerini ve kusaklar arasi 
çatismalari ele alirken, yaslilik konusuna da gereken önemi vermislerdir. 

Yaslilik, bir yandan yasli bireyin gelisiminin devam ettigi, diger yanda 
da gerileme belirtilerinin ve ölümün yaklasmakta oldugu bir gelisim 
dönemidir. Yasli birey, ailesiyle ve çevresindeki diger insanlarla olan 
iliskilerini, içinde yasadigi hayati, genç kusaklari ve geride biraktigi dünyayi 
anlamlandirabildigi oranda bu iki karsit gibi görünen süreci birbiriyle 
uzlastirabilir. 

Yasli bireyin esinin ya da dostlarinin ölmesi, onda psikolojik olarak bir 
çöküntü yaratir. Gidenin yerine konacak kimsenin olmamasi, onda yalnizlik 
ve soyutlanma duygularina sebep olur. Bu baglamda bazi yaslilar kendilerini, 
ise yaramaz ve toplumun genel akisindan kopmus varliklar olarak 
görebilirler. Bu duygularin ne denli yogun yasandigi, bireyin geçmisteki 
kisilik yapisina, yasamis oldugu olaylara, gelistirmis oldugu beceri ve uyum 
mekanizmalarina göre de degisiklik gösterebilir. Ayrica, kalp rahatsizligi ya 
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da felç gibi yasliyi, ihtiyaç duydugu enerjiden yoksun birakan fiziksel 
olumsuzluklar da isitme güçlükleri, çöküntü ve kuskuculuga neden 
olabilecegi için onun psikolojik yapisini olumsuz yönde etkileyebilir. Tüm 
bunlarin yani sira, bu süreçlerde bir yavaslama oldugu için tepki verme süreci 
de uzar. Çogu yasli, ölümün yakinlasmasini sakin bir sekilde kabullenirse de 
bazilarinda panik ya da yadsima tepkileri görülebilir. 

Birren (1970), konuyla ilgili yaptigi bir arastirma sonucunda; yasliliga 
bagli ruhsal bozukluklarin kentlerde yasayan yaslilarda, kirsal alanlarda 
yasayanlara oranla bir kat daha fazla oldugunu saptamistir. Bu bozukluklarin 
olusumunda büyük kentlerin hizli yasam akisi, kalabalik ve gürültülü olusu 
gibi faktörlerin etkileri vardir. Ayrica kirsal alanlarda yasayan yaslilar, 
kentlerde yasayanlara göre çevrelerinden daha çok saygi gördükleri gibi, daha 
uzun bir süre çalisma imkanlarina da sahiptirler. Bugün, özellikle 
endüstrilesmis kent toplumlari, yaslilik sorunlarina karsi hazirliksiz olduklari 
için yasli bireylerin tecrübelerinden yararlanma yollarini gelistiremedikleri 
gibi, onlara onurlu bir yasam sürdürebilecekleri kosullari da saglamakta 
yetersiz kalmislardir.1 

Bu dönemde dinsel inançlar da önem tasir. Bu önem daha çok yasli 
bireyin, varolusu ve ölümü anlamlandirma çabasindan kaynaklanir. Bu 
baglamda bazi yaslilar, geçmisteki yanlislarindan dolayi yasadiklari suçluluk 
duygularini azaltabilmek amaciyla kendilerini bagislatici dinî davranislar 
sergileyebilirler.2 

Bu makalede, yaslilik dönemde görülen ruhsal rahatsizliklar 
baglaminda ruhsal gelisim ile patolojik olmayan rahatsizliklarin olusumunu 
engelleyen dinî inanç çerçevesinde dinî duygu ve düsünce gelisimi olmak 
üzere temelde iki ana eksen üzerinde durulmustur. 

 

2-Yaslilik Dönemiyle Ilgili Kalip Yargilar  

 Konuyla ilgili yapilan çalismalarda bu döneme iliskin bazi kalip 
yargilar gelistirilmistir. Butler’e göre bunlar, temelde alti baslik altinda 
toplanabilir: 

1-Yasliligin bizzat kendisi: Bu kalip yargi, kronolojik olarak 
yaslanmayi ifade eder. Halbuki psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik etkenlere 
bagli gelisim ve degisimler, bireyler arasinda farkliliklar gösterebilir. 

2-Üretim disi olma: Bu kalip yargiyla da emekli olma kastedilmistir. 
Aslinda hastalik gibi aktiviteyi engelleyici bir unsur bulunmadikça, yasli 
bireyler üretime katilma istek ve egilimindedirler. 
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3- Iliskisizlik: Bireylerin kendi baslarina, yalniz yasama istegini açiklar. 
Ancak toplumsal yasamdan kopmayi, dönemin karakteristik özellikleri 
arasinda gösterecek yeteri kadar arastirma mevcut degildir. 

4- Esnek olmama: Bununla, tahammülsüzlük kastedilir. Oysa bireyin 
toplumsal hayata bakis açisi ve uyum yetisi, hayat boyu olusturmus oldugu 
bireysel kisiligiyle ilgilidir. Bu konuda yasli birey, yasliligindan önce nasil bir 
kisilik özelligine sahipse bu dönemde de o özelligini büyük ölçüde devam 
ettirir. Yani söz konusu kalip yargi, sadece yaslilik dönemiyle sinirli degildir. 

5- Bunaklik: Bu döneme özgü bir ruhsal rahatsizligi ifade eder. Ancak 
yaslilarin hepsi bu rahatsizligi yasamayabilirler. Onlarda da diger gelisim 
dönemlerindeki bireylerde görülebilen anksiyete, depresyon ve paranoid gibi 
ruhsal rahatsizliklarin yani sira döneme özgü psikolojik rahatsizliklar da 
görülebilir. 

6- Huzur: Gelistirilen bu son kalip yargiyla da, dönemin öznel bir baris 
ve sükûnet çagi oldugu vurgulanir. Halbuki bu dönem bireyleri, diger 
dönemlerdeki bireylerden daha fazla stres yasarlar ve bu durum onlar için 
daha yikici bir psikolojik etki gösterebilir. Bu baglamda bunaklik kalip 
yargisinda sözü edilen psikolojik rahatsizliklar aslinda dis streslere karsi içsel 
dirençlerdir. Butler, yukarida zikredilen kalip yargilari ifade ettikten sonra 
aslinda bunlarin kismen bilgisizlikle, kismen de yasli bireylerle iletisimin 
güncel ve profesyonel olmamasiyla ilgilisinin oldugunu ifade etmistir.3 
Görüldügü gibi döneme özgü gelistirilen bu kalip yargilarin tamami dogru 
degildir. Haddi zatinda bu tür degerlendirmeler yapildiginda bireyin tüm 
gelisim dönemleri göz önünde bulundurulmalidir.  

Bu dönem, psikolojik yönden hafizanin zayifladigi, ruhsal sikintilarin 
daha belirgin olarak ortaya çikmaya basladigi, bütün bunlara bagli olarak 
motivasyonun eksildigi, uykusuzluk, çabuk sinirlenme ve telkine kapilma gibi 
problemlerin yasanabildigi bir gelisim dönemidir.4 Bunun yaninda yasli 
bireyler, geçmisteki anilarini baskalariyla paylasmaktan çok hoslanirlar.5 Öte 
yandan yaslilik depresyonu, anksiyete bozukluklari, fobiler, obsesyonlar da 
yaslilarda ölüme iliskin kaygi ve korkulari arttirici ruhsal rahatsizliklardir. 
Yine yaslilikta ögrenmeyle ölüme iliskin kaygi ve korkular arasinda az da 
olsa iliski vardir. Buradan hareketle ölüm korkusunun bilinçle direkt iliskili 
oldugu söylenebilir. Zira konuyla ilgili yapilan alan arastirmalarinda; 
ögrenmenin minimum seviyede oldugu yaslilarda bile, ögrenme ile ölüme 
iliskin tutumlar arasinda anlamli korelasyonlar tespit edilmistir.6 Yine yapilan 
deneysel arastirmalar sonucu; zihinsel faaliyetlerini devam ettiren bireylerin 
zihin yorgunluklarini ve durgunluklarini daha geç dönemlerde yasadiklari, 
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hatta böyle bir problemle karsilasmadiklari saptanmistir. Örnegin Batida 3000 
denekten olusan örneklem üzerinde uygulanan bir alan arastirmasinda; 
bireylerin egitim seviyelerinin yükseldikçe, ters orantili olarak 
yeteneklerindeki gerilemelerin azaldigi ve hafizasini sürekli kullanmaya 
devam edenlerin hafizalarinin oldugu gibi korunabildigi saptanmistir.7  

Modernizmin olabildigince hayata geçirildigi bugünlerde, yasli bireyler 
tarafindan genç görünme gibi bir saplantisal duygulanim durumu 
gelistirilmistir. Adeta ölümsüz yasam pesinden giden mitoloji 
kahramanlarinin yerini, genç görünme adina kozmetik ürünlerini ve estetik 
cerrahiyi tercih eden yasli bireyler almistir. Dogal yaslilik ise, insan fitratini 
degisime ugratmak için tüm teknolojinin seferber oldugu, bireylerin inkarinda 
umutsuzluk meydana getiren bir gelecege bürünmüstür.8  

  

3- Genel Olarak Yaslilik Döneminin Psikopatolojisi  

Bireyler yaslandikça dogal olarak gerek psikolojik, gerekse fizyolojik 
birtakim degisikliklere ugrarlar. Bunlar arasinda derinin burusmasi ve saçlarin 
agarmasi gibi disaridan görülebilen ve pek de önemli olmayan belirtilerin 
yaninda yaslilarin dis uyaranlara verdigi tepkilerde yavaslama ve zayiflama, 
vücutlarinin tamir hizlarinin agirlasmasi, besin ihtiyaçlarinin azalmasi ve 
buna karsin besin yetersizliklerine tahammül kabiliyetlerinde düsme ve 
nihayet, fonksiyonel kapasitede devamli ve ilerleyici bir gerileme dikkati 
çeker. Özetle yaslilik döneminde gerek fizyolojik gerekse psikolojik açidan 
adaptasyon gücü oldukça azalir. 

Bütün bunlara ragmen yaslilik, bütünüyle bir “gerileme” dönemi 
degildir. Gençlerdeki parlak zekaya karsin yaslilarda da kuvvetli bir 
muhakemenin bulundugu bir gerçektir, iyi bir muhakeme ancak tecrübe ve 
ögrenmeyle kazanilabilir. Bu da zamanla meydana gelir. Zekanin karsisina 
muhakeme ve tecrübe konursa, yasla birlikte kaybolan degerlere karsi 
psikolojik bir dengenin korunmaya çalisildigi dikkati çeker.9 

Yaslilik psikopatolojisini genel olarak; eskiye olan asiri baglilik, 
yeniden korkma ve egoizm olmak üzere üç temel noktada toplamak 
mümkündür. Yasliligin ilk belirtisi, eskiye olan özlemin gittikçe artmasi ve 
yaslanmaya baslayan bireyle genç nesiller arasindaki mesafenin devamli 
olarak açilmasidir. Gün geçtikçe yasama dair her yeni sey, yasli bireyi 
ürküttügü için aliskanliklarini terk edememeye, yeni durumlara bir türlü 
uyum saglayamamaya baslar. Ona göre, dünyada ahlakî bir çöküntü 
baslamistir. Gençler, çalismadiklari için gelecekleri karanliktir. Artik 
küçügün büyüge hürmeti kalmamistir. Kimse önünü ardini bilmez ve tanimaz 
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olmustur. Fakat, bunlari söylerken kendisinden bir nesil öncekilerin de 
kendisi için ayni seyleri söylemis olduklarini unutur. Bu adaptasyon 
bozuklugu, zamanla ilerlerse yaslilik bunamasinin belirtilerinden biri olan 
neo-fobi ortaya çikabilir. Artik yeni ve alisamadigi her seyden dehset 
duyarcasina korkan yasli birey, bir türlü eski aliskanliklarini terk edemez hale 
gelir. Bunama süreci gatizme dogru ilerleyerek devam eder.  

Buna paralel olarak hafizada bir yikilma dikkati çeker. Yenilikten kaçan 
yasli birey, yakin olaylardan baslayarak her yeni hatirayi da unutmaya baslar. 
Ilk defa Ribot tarafindan tarif edilen bu hafiza bozuklugu, yaslilik 
bunamasinin da en belli basli klinik belirtilerinden birini teskil eder. Örnegin, 
dün evine gelen misafirleri, aksam ne yedigini, bu sabah nereye gittiklerini 
unutan yasli birey, 40 sene, 50 sene evvel yasamis oldugu olaylari bütün 
detaylariyla anlatir. Böyle bir yaslinin yakinlari, çogu zaman onda bir hafiza 
kusuru bulundugunu kabul etmek istemezler. Hafiza yikilmasi gittikçe geriye 
dogru gider ve artik tam bir bunama içine düsen yasli, hafizasi tamamen 
çöktügü için kendi çocuklarinin isimlerini bile hatirlayamaz duruma gelebilir. 
Yaslilik psikolojisinin ana belirtilerinden biri de yaslinin “ben-merkezci 
(egosantrik)”10 bir tutum gelistirmesidir. Onun bu tutumu, zamanla ailesi 
arasinda onu seven ve “büyügümüzdür” diye hürmet edenlere bir zulüm ve 
eziyet seklinde yansir. Yasli bireye göre, zaten herkes kendisine hizmet 
etmekle mükelleftir.  

Yaslilikta duygulanim durumu da derin bir sekilde bozulur. Yaslilik 
egoizmi, kendisinden baskasina önem vermeme, yalniz kendini sevme 
tarzinda bir duygulanim kusurudur. Bunun yaninda, olmadik seylere asiri 
baglilik da, bu kusuru tamamlar. Bu baglamda yaslilarin en ufak hadiseler 
karsisinda bile asiri derecede hiddet ve üzüntü belirtileri gösterdikleri, aglayip 
çirpindiklari görülür. 

Ahlak ve faziletten bahseden yaslida, bazen bir moral çöküntüsü de 
dikkati çeker. Bir taraftan seksüel arzularin artmasi, diger taraftan da “treni 
kaçirma endisesi” ve otokritigin zayiflamasi onu, ahlak disi (immoral) 
davranislara sevk edebilir. Bu anlamda evinde hizmetçisine, torunu yasindaki 
kizlara sarkintilik eden ve  teshircilik (exhibitionism)11 yapan yaslilarin sayisi 
da oldukça fazladir.12 Söz konusu durum, adlî bakimdan suç sayilabilecek 
davranislara yönelmeye kadar gidebilir.13  

Yaslilik bunamasi hallerinde, tabloya ileri derecedeki birtakim 
hezeyanlar da eklenebilir. Bunlar çogunlukla persekütif, paranoid vasiftaki 
hezeyanlardir. Örnegin, yasli birey, çoluk-çocugunun mallarini paylasmak 
için birlik olduklarini, onu bir an evvel öldürmek ve zehirlemek istediklerini 
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zannedebilir. Öte yandan bazen mistik hezeyanlar da görülebilir. Bu anlamda 
kendisinin bu dünyayi islah etmek için gönderilmis bir velî veya mehdî 
oldugunu iddia eden yaslilar da olabilir. Esasen bu durum hezeyan seklini 
almasa bile birçok yaslida, az çok bir büyüklenme halinde görülebilir. Bazi 
yaslilarda da aksine mikro-manyak hezeyanlar dikkati çeker. Daha ziyade 
depressif bir zemin üzerinde gelisen bu tip hezeyanlar, yaslinin kendisini 
zayif ve aciz hissetmesi seklinde ortaya çikar.14 

 

4- Yaslilik Döneminde Görülen Ruhsal Bozukluklar 

Yaslilik dönemi ruhsal problemleri, toplum sagligi açisindan birkaç 
yönden önemlidir. Bu baglamda yaslilara, bireysel yardim etmek kadar onlara 
destek verecek kisi ve kurumlarin sayilarini ve niteliklerini artirmak da 
önemlidir. Yasam standardinin yükselmesine paralel olarak yasam süresinin 
uzamasi yaslilik sorunlarina yaklasimi daha sistematik bir boyuta tasimistir. 
Bati ülkelerinde bu alanda kurumsal yapilanmalar ve yeni arayislar vardir. Bu 
anlamda Türkiye’de ise, ilgili temel sorunlarin boyutlarini yansitan 
çalismalardan çok, sadece klinik temele dayanan degerlendirmelerle 
yetinilmistir. 

Klinik verilerle sinirli olan geriatrik psikiyatri çalismalari, hastaneye 
yönlendirilen yasli hastalarin %37.4’ünün demans 15 tanisi konularak tedaviye 
alinan hastalar oldugunu ortaya koymustur. Demansin yaninda ikinci düzeyde 
yayginlik gösteren ileri yas rahatsizligi ise majör depresyondur. Yine konuyla 
ilgili yapilan çalismalar, bu hastaligin yaslilarda %35 oraninda görüldügünü 
saptamistir. Öte yandan yasli bireylerin %23.8’inde de psikotik depresyon 
görülmüstür. Bu dönemdeki depresyonun demografik özellikleri üzerine 
yapilan bir çalismanin verilerine göre, huzur evlerinde yasayan yüksek gelir 
ve egitim düzeyine sahip dul kadinlarin depresyonunun, diger özelliklerdeki 
yaslilara göre en düsük düzeyde oldugu bulunmustur.16 

Özetle bu dönemde sik görülen klinik sendromlar sunlardir: Ihtiyarlik 
bunamasi (dementia senilis), senil psikoz (presbiophrenia), pick hastaligi, 
alzheimer hastaligi, jacob-creutzfeldt hastaligi, huntington koresi, diffüz 
serebnal arterioskleroz ve psödo-bülber sendromu gibi rahatsizliklardir.17 Bu 
klinik sendromlardan ihtiya rlik bunamasi ile alzheimer hastaligi en çok 
bilinenler oldugu için kisaca tanimak bakimindan deginilmesinde yarar 
vardir. 

Ihtiyarlik bunamasi (dementia senilis); 65-70 yaslarinda, öncelikle 
bilissel fonksiyonlarda durgunluk, egoizm, neo-fobi, kavgacilik, huzursuzluk, 
cinsel arzulardaki artisla baslar. Yeni hadiselerin unutulmasiyla baslayan 
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hafiza bozuklugu gittikçe artar. Hiç taninmayan kimselerin tanindiginin 
zannedilmesi, taninan kimselerin ise taninmamasi ve masal uydurulmasi gibi 
hafiza yanilmalari kendini gösterir. Özellikle karisik fikrî çalismalarda ve 
sentez kabiliyetinde bozukluk ön plana çikar. Abstre düsünce derin bir sekilde 
bozulur. Öte yandan uykusuzluk, etrafini en çok rahatsiz eden belirtilerdendir. 
Gündüzünü uyuklayarak geçiren bunamis yasli, gece sabaha kadar uyuyamaz, 
ayakta dolasabiliyorsa gezer, yatalak halde ise sürekli bagirarak yakinlarinin 
etrafinda oturmalarini ve kendisine hizmet etmelerini ister. 

Somatik belirtiler arasinda zayiflama, ellerde, dilde ve basta titreme 
belirtileri sayilabilir. Bu baglamda yaziyi ufak ve titrek harflerle yazar. En 
son safhasinda ise gatizm kendini gösterir. Hafizasi tamamen yikilmis ve 
hareket kabiliyetini kaybetmis olan bunak yasli, tuvalet ihtiyacini yataginin 
içinde giderir ve hatta onlarla oynar. 

Aizheimer hastaligi (aizheimer illness); Bu da daha çok 50-55 yaslari 
arasinda, ortalama 45-65 yaslarinda görülmeye baslanan bir hastalik olup, 70 
yasinda müsahede edilmis nadir vak'alar da vardir. Cinsiyet faktörü göz 
önüne alindiginda kadinlarda, erkeklere oranla daha fazla rastlanir. Baslangiç 
devresi uzun ve çok sinsidir, ilk olarak hafiza kusurlari, unutmalarla ortaya 
çikar ve bu bozukluk gittikçe ilerledigi için hafiza kusurlarina hafiza 
yanilmalari da eklenir. Buna bagli olarak bazen depresif gösteriler, bazen de 
hezeyan ve halüsinasyonlar ortaya çikabilir.  

l ile 3 yillik bir baslangiç devresinden sonra yaslida global bir bunama 
hali yerlesir. Tüm psikolojik fonksiyonlarinda bir yikilma gözlenir. Hastalik 
ilerledikçe epilepsi nöbetlerinde ve konusma bozuklugunda artislar da 
baslayabilir.18 

 

5- Yaslilik Döneminde Stres ve Basa Çikma Yöntemleri 

Sadece yaslilik döneminde degil bütün gelisim dönemlerinde önemli 
olan bir diger konu da, günlük yasamda gerginlikler sonucu olusan stresle 
basa çikmadir. Stresle basa çikmadaki amaç; stres olusturan ögeleri ve 
bunlara verilen tepkileri bireye tanitmak, problemlerin dogru teshisine 
yardimci olmak, bireyde stres yapan etkenleri yönlendirmek amaciyla kendini 
psikolojik ve fizyolojik zararlardan korumak için yöntemler ögretmek ve 
gelistirmektir.19 1990'da Amerikan Halk Sagligi ve Insan Hizmetlerinin 
yaptigi çalismalar sonucu, ölümlerin %50'sinin bireylere koruyucu saglik 
davranislarinin kazandirilamamasi sebebiyle oldugu saptanmistir.20 
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Stresin önlenmesinde “denetim duygusu” önemli bir fonksiyon icra 
eder. Bireyler hangi durumda olurlarsa olsunlar her halükârda belirli bir 
denetim duygusuna sahip olduklarinda her türlü yikici engelleri asabilme 
yetisine sahiptirler.21 Buradaki denetim duygusu içerisinde dinsel inancin 
büyük bir yüzdesi oldugunu ifade etmek gerekir.22 Birey, yasaminda 
karsilastigi ve kendi imkanlarinca asamadigi problemler karsisinda dinî inanç 
sistemi içerisinde önemli bir yeri olan ölüm ötesine inanç sayesinde büyük bir 
azim, sabir ve manevî güç elde eder. Buna bagli olarak da stresin birey 
üzerindeki olumsuz etkisi azalabilir, hatta nötrlenebilir.23 Birey üzerindeki 
stresin etkisini hafifletmeyi amaçlayan bir diger unsur ise toplumsal destektir. 
Bu destek, modern toplumlarda kurumlasmis olup psikolojik açidan çok 
güçlü degildir, ancak geleneksel yapi arz eden toplumlarda kurum disi olup 
daha güçlü psikolojik bir seyir izler. Bu baglamda bireyi toplum disina itmek, 
onun için yikici bir durumdur. Sonuç itibariyle denetim duygusu ile toplumsal 
destegin ayni önem derecesine sahip olduklari söylenebilir.24                    

Stresle ortaya çikan “alarm tepkisi”nin yasli bireyde dogurdugu bütün 
istenmeyen etkilerin tersi “gevseme tepkisi” tarafindan saglanir. Stresle basa 
çikmanin önemli bir teknigi olan gevseme tepkisine ulasmanin birçok yolu 
vardir ve bu yollar bir uzmanin yardimiyla kolayca ögrenilebilir. Örnegin, 
“bio-feedback”le 25 desteklenmis adale gevsemesi ve fizik egzersiz 
tekniklerinin bir karisimi olan yöntem, uygulanmakta olan teknikler arasinda 
en yaygin olanidir. 

Birinci basamak saglik hizmetlerinde, koruyucu saglik davranisinin 
kazanilmasinda stresle basa çikma teknikleri önemli bir yer tutar. Stres, 
sagligi ve hayat kalitesini kontrol etme becerisinin gelistirilmesiyle 
korunabilecek önemli bir risk faktörüdür. Öte yandan stres verici durumlar 
bireysel farkliliklar da gösterirler. 

 Insanlar arasi iliskilerde yetersiz kalmak, belki bütün diger faktörlerden 
daha önde gelen stres yaratici bir faktördür.26 Söz konusu durum da, en çok 
yaslilik döneminde görülür. Bu tür bir yetersizlik kendini çekingenlik veya 
saldirganlik biçiminde ortaya koyar. Bunun asilmasi “güvenli davranis” 
becerisinin kazanilmasiyla mümkündür. Çekingen tavirda duygu ve 
düsüncelerin uygun biçimde ortaya konamayisindan; saldirgan tavirda ise 
saldirganca davranisin yöneldigi bireyin verecegi olumsuz tepkiden dolayi 
stresi yasamak kaçinilmazdir. Stresle ilgili çesitli bireysel degerlendirmeler ve 
stres konusundaki bilgiler isiginda yasli birey, rahatlikla kendisi için uygun 
olan problem veya duygu merkezli yaklasimlar27 gibi basa çikma tekniklerini 
ögrenebilir ve uygulayabilir.28 
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6-  Yaslilik Dönemine Iliskin Bireysel ve Toplumsal Rehberlik 
Faaliyetleri  

Tip hizmetlerine basvuru oranlari incelendiginde bu dönem bireylerinin 
ne kadar hizmete muhtaç olduklari rahatlikla tespit edilebilir. Ingiltere’de 
konuyla ilgili yapilan çalismalarda, tüm hastane yataklarinin 2/3’ünün yasli 
hastalar tarafindan isgal edildigi; nüfusun %10’u 65 yasin üzerinde bulunan 
ABD’de ise yaslilarin, pratisyen hekimlere yapilan ziyaretlerin %20’sini, tüm 
hastane yataklarinin 1/3’ünü isgal ettikleri saptanmistir. Buna mukâbil 
Türkiye’de de, tüm sakat bireylerin 2/3’ünün 65 ve üzerindeki yas grubuna ait 
olduklari göz önünde bulunduruldugunda yaslilik döneminin, bakima ve tibbî 
yardima ihtiyaci olan gelisim dönemleri arasinda en yüksek orani 
olusturdugunu söylemek mümkündür.29  

Bütün bunlardan sonra “toplum dengeli ve saglikli bir yaslilik 
mantigina nasil ulasabilir ve yasli bireylere, içinde bulunduklari bu 
mesakkatli dönemi en rahat ve huzurlu bir ortamda geçirmeleri nasil 
saglanabilir?” sorusunun cevabi aranmalidir. Uzun vadeli de olsa bunun için 
alinacak tedbirler; toplumsal kalkinma stratejilerinin belirlenmesi, kitle 
iletisim araçlarinin bu yönde kullanilmasi vb. gibi unsurlar olarak 
düsünülebilir.30 Bunlarin yani sira bireysel olarak ise yaslilara psikolojik 
rehberlik ve danismanlik faaliyetleri de uygulanabilir.31 Bu faaliyetlerin 
içerisinde önemli olan iki temel terapi teknigi vardir. Bunlardan birincisi, 
“yasami gözden geçirme terapisi (life review therapy)”dir ki; bu terapinin 
temeli, yasli bireyden ve ailesinden özgeçmis öyküsü toplanmasi esasina 
dayanir. Yasli bireyler, geçirdikleri yillara baktiklarinda hayatta basardiklarini 
dikkate almazlar ve hep basarmak isteyip de basaramadiklari seyler için 
üzüntü duyarlar. Bu baglamda yaslilarin geçmislerine sik sik atifta 
bulunmalari, geçmisi düsünme ve analiz etme isteginin dis dünyaya 
yansimasi seklinde degerlendirilebilir. Dolayisiyla bu süreç yasli birey için 
etkin bir süreçtir. Ikinci terapi yöntemi ise “yasam döngüsü grup terapisi (life-
cycle group therapy)”dir. Söz konusu terapiye, ergenlik ile yaslilik döneminin 
son sinirina kadar olan her gelisim dönemi bireyleri katilabilir. Bu yaklasimin 
esasini da, yas ayrimina gitmenin kusaklar arasi diyalogu engelledigi tezi 
olusturur.32 

Yasli bireyler kendilerine has problemlere karsi ulastiklari olgunluk ve 
doyum düzeyine göre, hayati kabul etmeleri ve ona baglanma tutumlarina 
sahiptirler, ancak bu durumun gerçeklesmesi için onlarin kend ilerine olan öz 
güvenlerinin tam olmasi gerekir. Bu anlamda yaslilara hizmet veren kurum ve 
kuruluslar, yasli bireyleri pasif durumlarindan -televizyon seyretme, sürekli 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Sayi : 12  Yil : 2002  (287-304  s.) 

 296 

hap kullanma vb.- daha aktif konuma getirmek için yaslarina uygun sportif 
faaliyetler, grup terapileri gibi etkinlikler uygulayabilirler.  

Yasliligin ruh sagligiyla ilgili olan bir diger olgusu ise “yasam doyumu 
(life satisfaction)”dur. Naugerten’e göre, bu olgu bir anlamda yasli bireyin 
hayatla hesaplasmasindan -ne istedigiyle ne buldugu- elde ettigi sonuçtur. 
Konuya iliskin yapilan arastirmalarin genel sonucu; yas artisiyla yasam 
doyumu arasinda negatif bir korelasyonun varligi yönündedir. Öte yandan 
yasam doyumu düzeyini etkileyen önemli bir faktör de çevresel kosullardir. 
Buna bagli olarak yaslilikla ilgili ruhsal problemlerin kentlerde, kirsal 
bölgelere nazaran daha yogun yasandigi arastirmalarin tespit ettikleri veriler 
arasindadir. Bu baglamda, dis çevre sartlariyla aktif olarak mücadele eden 
yasli bireylerin elde ettikleri yasam doyumlari daha yüksektir, denebilir. 33 

Bu konunun bireysel ve toplumsal önemi göz önünde 
bulunduruldugunda, Türkiye’de yaslilik dönemiyle ilgili çok az çalisma 
yapildigi görülür. Bunun sebebi olarak, bireylerin bu gelisim dönemini 
yasayacak olmaktan hoslanmamalari gösterilebilir. Halbuki bugün genç olan 
yarin yasli olacaktir, savindan hareketle yaslilara nasil davranilmasi gerektigi 
tespit edilebilir. Yaslilar duygusal  yönden  ikinci  çocuklugunu  yasayan  
bireylerdir. Bu sebeple söz konusu dönemde yaslilar için örnegin, radyo ve 
televizyon kanallarinda özel kültürel programlar yapilip giyim magazalarinda 
yaslilara özgü özel giyim reyonlari hazirlanabilir. Her ne kadar bireyin 
hayattan beklentileri ve arzulari sinirsiz da olsa döneme psikolojik olarak iyi 
hazirlanildigi takdirde tadi çikarilabilir.34 O bakimdan yasli birey, kendini 
zorlayarak gençlik dönemini yasamaya çalismaktansa, yasliliga hazirlanip bu 
dönemi kendine özgü sartlariyla kabul ederek yasamasi hem kendisi hem de 
çevresi açisindan daha faydali olur.35   

 

7-Yaslilik Döneminde Dinî Duygu ve Düsünce Gelisimi 

Yaslilik dönemi gelisim dönemlerinin son basamagi oldugu için bu 
döneminde artik hayatin sinirli oldugu bilindigi ve yok olusun kaçinilmazligi 
idrak edildigi için dinî inançlar önem tasir. Bu önem daha çok, yasli bireyin 
varolus ve ölüm olgularini anlamlandirma ihtiyacindan kaynaklanir. Nitekim 
konuyla ilgili yapilan bazi arastirmalar, yaslilarda Allah inancinin daha kesin 
ve kararli oldugunu; ölüm sonrasi hayata, cennet ve cehennemin varligina, 
ilahî mahkemeye duyulan inancin, bu dönemdeki bireylerde belirgin bir 
oranda artis gösterdigini saptamistir.  

Yasli bireyler, çogu zaman geçmis yasamlarini onarma çabasina da 
girerler. Bu baglamda geçmisteki yanlislarinin ve günahlarinin yarattigi 
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suçluluk ve günahkarlik duygulari içerisinde bagislatici davranislar 
gösterebilirler. Zirâ söz konusu dönemdeki dua ve ibadet gibi dinî 
uygulamalarin siklik ve sürekliligindeki artis bu yönden de açiklanabilir. 
Fakat bütün bunlarin yaninda, önceki gelisim dönemlerinde yasanan 
dindarligin kendi gelisimi yönünde zirveye ulasmasi da mümkündür. Yaslida 
zirveye ulasan dinî hayat, diger gelisim dönemlerinden -örnegin, ergenin 
zirveye ulasan dinî suur ve tecrübesinden- bir çok yönden farklilik gösterir. 
Ergenlerde, duygusal telasla bir arada bulunan büyük zihnî karisiklik ve 
süpheler vardir. Yani gençlerin her türlü durumlarinda ani degismeler söz 
konusudur. Ancak yaslilarda hem zihinsel hem de duygusal açidan önemli 
ölçüde bir donuklasma görülür; artik dinî konular hakkinda bir endise ve 
duygusal bir heyecan yasanmaz. Dolayisiyla bu dönemde daha çok, agirbasli 
ve kararli, kaderci bir tevekkül ve teslimiyet tutumu söz konusudur.36 

Yaslilik dönemindeki bireylerin genel anlamda dine yöneldiklerini ileri 
sürmek tam olarak dogru degildir. Bu konuda yapilan ampirik çalismalardan 
elde edilen sonuçlar çeliskilidir.37 Esasen bu dönemde, dinî duygu ve 
tecrübelerde kendiliginden bir artis söz konusu degildir. Bu baglamda 
yaslilarin çogu, daha önce sahip olduklari dinî duygu, inanç ve tutumlarini 
sürdürürler. Nitekim konuyla ilgili Türkiye’de yapilan ampirik bir arastirma 
sonucunda; dinî inanç yönünden 60’tan yukari yas grubuna ait kadinlarin, 
çogunlukla kuvvetli olmayan irrasyonel inanç gösterdikleri, buna mukabil 
erkeklerin ise kuvvetle irrasyonel, orta derecede irrasyonel, orta derecede 
rasyonel, kuvvetle rasyonel olmak üzere dört grup inanç tarzi gelistirdikleri 
saptanmistir. Söz konusu veriye göre, yüksek sosyo-kültürel ve asagi sosyo-
kültürel seviyedeki 60’tan yukari yasin, 51-60 yas arasindan daha irrasyonel 
bir dinî inanca sahip oldugu tespit edilmistir. Dinî inançtaki kararsizlik 
durumuna gelince, yüksek sosyo-kültürel seviyedeki 60 yastan yukari yasin 
51-60 yas arasindan daha kararsiz; asagi sosyo-kültürel seviyedeki 60’tan 
yukari yasin ise 51-60 yas arasindan daha kararli oldugu tespit edilmistir. 
Tanri inanci hakkindaki sonuçta ise, 60’tan yukari yas grubundaki kadinlarda 
kuvvetli irrasyonel inanç tarzinin hakim oldugu belirlenmistir. Buna göre; 
yüksek sosyo-kültürel ve asagi sosyo-kültürel seviyedeki 60’tan yukari yasin 
51-60 yas arasindan daha irrasyonel oldugu ortaya konulmustur. Öte yandan 
Tanri inancindaki kararsizlik noktasinda, 60’tan yukari yastaki erkeklerin 
kadinlara göre daha kararli olduklari; yüksek sosyo-kültürel seviyedeki 60’tan 
yukari yasin 51-60 yas arasindan daha kararsiz; asagi sosyo-kültürel 
seviyedeki 60’tan yukari yasin 51-60 yas arasindan daha kararli oldugu tespit 
edilmistir. Arastirma sonucunda; dinî inançlarin gelismesinde cinsiyet 
unsurunun önemli bir rolünün olmadigi saptanmistir. Genel itibariyle yüksek 
sosyo-kültürel seviyedeki yasli bireylerin rasyonel, asagi sosyo-kültürel 
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seviyedeki bireylerin ise irrasyonel bir dinî inanç sahibi olduklari 
belirtilmistir. Yine ayni tarzda genellikle kararsizlik ve süphe halinin, yüksek 
sosyo-kültürel seviyeye sahip bireylerde daha fazla; kararlilik halinin ise 
genellikle asagi sosyo-kültürel seviyede daha fazla oldugu tespit edilmistir.38 
Konuyla ilgili Ankara’daki bir huzur evinde yapilan diger alan arastirmasi 
sonucuna göre de; hiçbir ciddi ugrasisi olmayan yaslilarin %80’inin ibadet 
yapmadiklari ve dinî problemlere karsi ilgisiz olduklari saptanmistir.39   

Hangi gelisim döneminde olursa olsun bireyin dinî hayatinin olusumu, 
dinî duygu ve düsüncesinin olgunlasmasiyla mümkündür. Dolayisiyla 
sekillenen dinî duygu ve düsüncelerin yogunlugu ne orandaysa, dinî 
pratiklere yansimasi da o orandadir. Bunun yani sira dinî duygu ve 
düsüncelerin yogunlugu, yasli bireyin yasadigi problemleri çözmek için 
takinacagi tavirda da etkili bir rol oynar. Bu baglamda yasli birey, 
sekillendirdigi dinî duygu ve düsüncesini içsellestirdigi oranda döneme 
intibak etmesi - içsellestirmeyenlere göre- kolaylasabilir. 

Yasli bireylerin dine yönelip yönelmediklerini incelerken daha önce 
yasadigi dönemlerindeki yasamlari da göz önünde bulundurulmalidir. Çünkü 
bireyin dinî kisiligi bir dönemde olusmaz. O halde yasami boyunca dindar 
olan bireyin, yaslilik döneminde dine yönelmesiyle, bu döneme kadar dinle 
ilgisi olmamis bireyin dine yönelmesi arasinda mutlaka bir yogunluk farki 
vardir. Bu durumda önceki dönemlerde dinî ilgisi olan bireylerin, 
olmayanlara nazaran yaslilikta dine yönelme oranlari daha yüksektir. Bu 
bakimdan daha önceki gelisim dönemlerinde dinî bilgi ve birikimi olmayan 
bireylerin yaslaninca dine yönelmeleri daha zordur denebilir.40    

Yasli bireylerin, diger gelisim dönemlerindeki bireylere oranla daha 
dindar görünmelerinin sebeplerinden biri de yaklasmakta olan sondur.41 
Çünkü yasli birey, hayatinin son gelisim dönemini yasadigini bildigi için artik  
ölüm gerçegiyle yüz yüzedir. Dolayisiyla ölüm ötesine hazirlik yapmak için 
dinî yasantisini gözden geçirme ihtiyaci hisseder. Sonuç itibariyle birey için 
yaklasmakta olan ölüm, onu ya dinden baska yönlere kanalize eder yahut da 
inandigi dine daha siki baglanmasini saglar, yani ölüm düsüncesinin her iki 
konumda da etkin bir fonksiyonu vardir.42  

Din, yasli bireyin karsilastigi çözümü zor psikolojik problemler ve 
sikintilara karsi da bir denge unsuru olabilir. Bu sebeple yaslilik döneminde 
bireylerin dine daha çok yönelmeleri beklenir.43 Yaslilik dönemi boyunca dinî 
inançlarda bir degisim oldugunda, bu degisim süreci genellikle kisisel imanin 
geleneksel tarzi yönünde gelisir. Konuyla ilgili Batida yapilan bir çalisma 
örneginde; 45-54 yas arasi gruplarin %76’si Kutsal Varlik’i “seven baba 
(loving father)” olarak kabul ederken, 65 yasin üzerindeki grubun %81’i de 
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ayni sekilde kabul etmistir. Öte yandan 45-54 yas arasindaki yetiskin grubun 
%51’i, bireyin bu dünyadaki konforla ilgilenmesi yerine, ölüm ötesi hayat 
için hazirlik yapmasi gerektigi inancini tasirken; bu inancin 65 yasin üzerinde 
olan gruptaki orani ise %65’dir.44 

Bu gün yasanan modern kültürde, yasli bireylerin kendi gruplarina ait 
“dinî duygular, ölüme karsi tutumlar ve dinî törenlere katilim” gibi konularda 
belirgin bir duygu ve düsünce degisimleri mevcuttur. Her ne kadar bireyin 
sahip oldugu dinî duygularin, yaslanmasiyla birlikte artmadigi yönünde 
veriler mevcutsa da, daha önce de ifade edildigi gibi yaslilarin önceki 
dönemlerine nazaran daha çok dindarlastiklarini; dinî referanslara daha az 
bagimli olan yaslilarin, dinî kurumlara ve degisik inançlara sahip bireylere 
karsi daha olumlu bir tutum gelistirdikleri yönünde elde edilen veriler de 
mevcuttur.45 Bu konunun bilimsel açidan netlesmesi için konuyla ilgili daha 
çok arastirma yapilmasi gerekir.  

 
8- Sonuç 
Özellikle yaslilik döneminde ruh sagliginin korunmasi ve gelistirilmesi, 

moderniteyi yasayan toplumlarin yön vermek ve organize etmek zorunda 
olduklari en temel saglik sorunlarindan biridir. Insanlik tarihi boyunca ruh 
sagligi tanimlarindan çok önce ruhsal bozukluklar ve normal disi davranislar 
tanimlanmistir. Bu baglamda anlamsiz konusmalar yapmak, kimsenin 
görmedigini gördügünü veya isitmedigini isittigini söylemek, bedenini 
saatlerce, günlerce sabit bir biçimde tutmak, yasamaktan vazgeçip dünya ile 
iliski kurmayi istememek, öteden beri normal olmayan davranislar olarak 
degerlendirilmistir. Buna karsin saglikli ruh yapisina sahip olan bireyleri 
tanimlamak böylesine kolay olmamistir. Çünkü ekstrem durumlarin disinda, 
normal olmanin, normal disiliktan ayrimi oldukça zordur. Bu anlamda genel 
olarak kendi yasam sorunlarini çözen ve hatta insanliga ait degerlere 
yönelebilen yaslilar, ruh sagligi açisindan “saglikli” olarak degerlendirilebilir. 
Saglikli yaslilardan kisisel ve toplumsal basarilarini huzur, mutluluk ve 
dinginlikle kesistirmeleri beklenir. Bu beklentinin karsilanmasi ruh sagligini 
koruyucu ve gelistirici çalismalarin ciddiyetle ele alinmasina ve 
yayginlastirilmasina baglidir. 

Yaslilik dönemindeki bireylerde özellikle psikolojik aktivitelerin, 
zorunlu olarak düstügü ön yargisi vardir. Ancak yapilan arastirmalarda, 
mezkûr konunun iddia edildigi kadar negatif yönünün olmadigi saptandigi 
için bu sekilde algilanmamalidir. Yani diger gelisim dönemlerinin kendine 
özgü psikolojik problemleri oldugu gibi, elbette ki yaslilik döneminde de 
diger dönemlerde pek rastlanmayan rahatsizliklarin olmasi dogal 
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karsilanmalidir. Bu rahatsizliklarla basa çikmada özellikle ve öncelikle stresle 
basa çikma baglaminda bazi psikolojik rahatlik saglama yöntemleri 
gelistirilip uygulanmaktadir. Ancak, genel anlamda yaslilik dönemine iliskin 
psikolojik rehberlik ve danismanlik faaliyetleri, diger dönemlere oranla 
örnegin, ergenlik ve gençlik dönemlerinde uygulanan faaliyetler kadar yaygin 
degildir. Dolayisiyla bu döneme özgü, söz konusu faaliyetlere matuf yeteri 
kadar çalismalar yapilmamistir. Bu anlamda yaslilar için dinî inanç psikolojisi 
göz önünde bulundurularak, psikolojik rehberlik ve danismanlik hizmetleri 
daha yaygin hale getirilebilirse, bu durum daha fazla yaslinin, kendi iç 
beniyle ve dis dünya ile barisik yasamasini saglayacaktir. 

Bireyin kisilik gelisimi ve buna bagli olarak tutum ve davranislarinin 
olusumu sadece belirli bir döneme özgü ve belirli yönlerle sinirli bir olgu 
degildir. Dolayisiyla bu gelisim prosesinin bir bölümü olan, dinî duygu ve 
düsünce gelisimi de bu sekilde degerlendirilmelidir. Bu itibarla, sayet yasli 
bireyin daha önceki dönemlerde olusan dinî duygu ve düsünce gelisimindeki 
profili yüksekse, ölüm faktörü göz önüne alinarak bu dönemde de söz konusu 
profil giderek daha da yogunlasir. Dolayisiyla yaslilik dönemindeki bu genel 
degerlendirmeye, ölüm düsüncesinin yogunlugu da eklenmelidir. Zira, yasli 
bireyin artik ölümü erteleyebilecegi baska bir gelisim dönemi kalmamistir. 
Bu sebeple dinî inançtan ayri olarak farkli alternatifler gelistirememisse onun 
için, ölüm ötesi fikri kaçinilmaz bir gerçek olur. Artik fiziksel anlamda ölümü 
iptale veya ertelemeye güç yetiremeyen yasli birey, ya teslimiyet yada 
tümüyle inkar tutumu gelistirmek durumunda kalabilir. Neticede o, bu 
gerçekle yüz yüze geldigi için geçmis dönemleriyle simdiki dinî tutum ve 
davranislarini gözden geçirerek dinî duygu ve düsünce dünyasinda yeniden 
yapilanmaya ihtiyaç duyabilir. Yani, düzenli bir dinî geçmise sahip olmayan 
birçok yasli, hayatin zevklerinin sona erdigi, ölüm gerçeginin varliginin 
kuvvetle hissedildigi bu dönemde, yasamlarini anlamlandirma olanagi 
sagladigi için dinî degerlere kolaylikla baglanabilirler. 
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