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ÖZET 
Her bilim dalının gelişim süreci olduğu gibi yaşlılık dönemiyle ilgili araştırmaları konu 

alan gerontolojinin de başlangıcından. günümüze kadar kronolojik anlamda tarihsel bir birikim 
süreci vardır. Bu makale, gerek gelişim ve din psikolojisi gerekse psikiyatri bilim dalı 

perpektifinde, özellikle Batıda yapılan garantolajik çalışmaların tarihsel ve literal sürecini konu 
almaktadır. Yaşlılık psikolojisiyle ilgili yapılan bilimsel çalışmaların kronolojik tarihi ve literatürü 
muhtevalı bu makalede, öncelikle Batıda yapılan çalışmalar dönemsel olarak incelenmiş, daha 
!'Onra- Türkiye'de yapılan çalışmalar aktarılmaya çalışılmıştır. Son olarak ise, konuyla ilgili 
araştırmaları ihtiva eden bazı yerli ve yabancı literatür, ulaşılabildiği kadarıyla aktarılmaya

çalışılmıştır. 

ABSTRACT 

As every science has a devalapmental process gerontology, being interestad in the 
researches related with the old age period, has a cronological devalapmental process from its 
baginning up to now. This article deals with histarical and literal process of gerontological 
researches, especially in the West, in the perspetive of both psychiatry and devalapmental and 
religion psychology. In the article whose content is the cronological history and literatura of 
researches releated with aging psychology, preeminently researches in the West and then 
those in Turkey were laboured to be mentioned. Lastly, same local and foreign literatura 
containing the researches related to this subject were explained as far as it is reached. · 

GiRiŞ 
Yaşlılıkla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, temelde yaşam süresının 

uzatılınasına ilişkin olanaklar ve araçların araştırılması tarzında uzunca bir süre tıp 
biliminin yetki alanı içerisinde sürdürülmüştür. Bu sebepledir ki, dönemle ilgili ilk 
geliştirilen yaşlılık teorileri de genelde biyolojik ve fizyolojik tabanlı olmuştur. Bu 
geleneksel tutum nedeniyle bugün Batıda geliştirilen gerontoloji bilimi, 1 daha ziyade 
tıp bilimine yardımcı bilim dalları arasında değerlendirilmektedir. Halbuki, bireyin 
davranış nedenlerinin hem biyolojik, hem psikolojik hem de sosyolojik kökenli olması 

• Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi Bilim Dalı Doktora (Ph.D.) Öğrencisi, 
1 Gerontoloji (Ge(ontology): Yaşianma sürecini ve sorunlarını, psikoloji, psikiyatri, biyoloji, sosyoloji ve tıp gibi 

bir çok bilim dalıyla iletişim içinde inceleyen bilim dalıdır. ( BUDAK, Selçuk, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve 
Sanat Yayınları, Ankara-2000, sh. 331) 
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gerontolojinin, disiplinlerarası karakterde çok boyutlu a~aştırmalar yapmasını 

gerektirmektedir. Bu bağlamda, disiplinlerarası tarzda sistematik olarak yaşlılık 

araştırmaları, ilk kez Harvard Üniversitesi'nde 1928'de Longitüdinal Araştırmalar 
Merkezi'nin kurulmasıyla başlamıştır. O tarihten bugüne kadar, yaşlılıkla ilgili pek çok 
ampirik çalışmalar yapılmasına rağmen, bir çok bilim dalı tarafından disiplinlerarası 
(interdisipliner) karakterde ortak olarak yapılan araştırmaların henüz yeterli düzeyde 
olmaması sebebiyle sozu edilen dönemle ilgili çalışmalar toplu halde 
değerlendirilememiştir. Ancak son dönemlerde Batıda disiplinlerarası araştırmaların 
sayılarında ciddi anlamda bir artışın olduğu söylenebilir.2 

Öte yandan Türkiye'de ise gelişim psikolojisi perspektifinde yaşlılık dönemini 
psikolojik açıdan ele alan çalışmaların tarihinin Batıya göre oldukça yeni ve 
literatürünün ise son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Bu anlamda Türkiye'de 
gelişim dönemleri itibariyle en çok çalışılan dönem, çocukluk ve ergenlik dönemidir.3 

Dolayısıyla konuyla ilgili bilimsel araştırmalar, henüz literatür oluşturacak seviyeye 
gelmemiştir. Bu bağlamda makale, Türkiye'de yaşlılıkla ilgili çalışma· yapacak 
araştırmacılara kronolojik ve literal açıdan dönemle ilgili yapılan çalışmaların tarihini 
ve literatürünü tanıtmak amacıyla kaleme alınmıştır. 

A) YAŞLlLlK DÖNEMi iLE iLGiLi BATlDA YAPILAN PSiKOLOJiK 
ÇALIŞMALARlN TARiHÇESi 

a) Bilimsel Çalışmalardan Önceki Dönem 
Bu dönem, milattan önceki zaman dilimini de kapsamaktadır. Söz konusu 

dönemle ilgili verilen bilgiler, daha ziyade tarihte bilimsel birikimleriyle ün yapmış 
toplumların yetiştirdiği düşünürlerin verdikleri bilgilerle sınırlıdır.4 

Yaşlıların tecrübe birikimleri sebebiyle eski Yunanlılarda onlara, her zaman 
saygı gösterilmiştir. Ünlü tarihçi Homer, eserlerinde özellikle yaşlıların yetenek ve 
tecrübelerinden gençlerin istifade etmeye hazır olduklarını ifade etmiştir. Öte yandan 
ünlü filozof Eflatun da (M.Ö. 427-347), "Politeia" isimli eserinde, özellikle yaşlılık 
döneminin bireysel yönüne vurgu yapmış ve bu dönemdeki yaşam biçiminin gençlik 
ve yetişkinlik döneminde biçimlenip belirlendiğini ileri sürmüştür. Aristoteles ise (M.Ö. 
384-322), "Rhetorik" isimli yapıtında (Kitap ll, XII, XIII, XIV, 3), daha menfi bir 
durumun varlığından söz ederek yaşlıların kavgacı olduğundan bahsetmiş ve 
merhameti, bir zayıflık olarak anlatmıştır. Aristoteles, "De Generalione Animaliom" 
isim Ir yazısında, "hastalığı zamansız gelen yaşlı lık, yaşlılığı ise doğal bir hastalık" 
şeklinde tanımlamıştır. Romalılarca yaşlılık yaşının 61 olarak kabul edildiği dönemde 
yaşayan ünlü düşünür Çiçero (M.Ö. 106-43) da, "Cato Major de Senectute" isimli 
yazısında, yaşlıların ileriki yaşlarda zihinsel kapasitelerinde ortaya çıkan değişimlere 
ilişkin bilgiler vermiş ve Roma ile Yunan tarihinden alınan örneklerle, yaşlıların devlet 
yönetimi ile sanat ve bilim dallarındaki baŞarılı performansiarına değinmiştir.5 

i~: 2 LEHR, Ursula, Yaşianmanın Psikolojisi, (Psychologie des Alterns), (Çev. Neylan ERYAR), Bilimsel ve 
Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, lstanbul-1 994, sh. 11-13 

3 Krş. BILGIN, Nuri, Başlangıcından Günümüze Türk Psikoloji Bibliyografyası, Ege Üniversitesi, Edebiyat 
Fakültesi, lzmir-1988, sh. 79-110 

4 Bu bölümdeki bilgiler Ursula LEHR'in "Yaşlanmanın Psikolojisi" adlı eserinden alınmışıır. 
5 LEHR, Yaşianmanın Psikolojisi, sh. 15-18 
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Tarihsel süreç itibariyle 16. yy.'dan bu yana bakıldığında ise, bireyin tüm 
yaşam sürecinin yedi Qönemden oluştuğunu kabul eden Shakespeare (1564-1616), 
bu dönemlerin yaşlılığı ifade eden son iki aşamasını, "Nasıl Hoşunuza Giderse" isimli 
şiirinde, fiziksel yapının değişmesi ve bedensel özürlerin ortaya çıkmasının yanında, 
davranış ve algılamalardaki değişikliklerin baş gösterdiği ve özellikle zihinsel 
fonksiyonların zayıfladığı bir dönem olarak değerlendirmiştir. Öte yandan 
Schopenhauer (1788-1860) de, yaşlılık dönemindeki bedensel gelişime ilişkin olarak; 
genellikle gençliğin yaşamın mutlu dönemi, yaşlılığın ise mutsuz bir dönemi olarak 
bilindiğini, oysa bu tutkuların, bireyi mutlu edebildikleri sürece geçerli olduğunu, 

dolayısıyla gençliği bir yerden bir yere sürükleyen tutkuların, mutluluktan çok acı 
verdiklerini; huzurun ise, sakin bir dönem olan yaşlılığa kaldığını, çünkü bu dönemde 
gerçeği görmeyi sağlayan tecrübelerin daha yoğun olduğunu ifade etmiştir. Alman 
düşünürü Geethe'ye _göre (1749-1832) ise yaşlılık, deneyim ve tecrübelerin zirveye 
ulaştığı bir dönem olarak kabul edilebilir. Goethe, yaşlılığın olumsuz bir dönem olarak 
aniaşılmasına karşı çıkmıştır. "Ilkeler ve Düşünceler" isimli yazısında bireyin bu 
döneme uyumu için öğütler vermiş ve onu bu dönemde aktif olması yönünde 
cesarellendirmiştir. 6 

b) Yaşlılık Psik?lojisi Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmaların Başlama 
Dönemi 

Birren, "Brief History of The Psychology of Aging 1 Yaşianma Psikolojisinin 
Kısa Tarihçesi" isimli çalışmasında, bu dönemle ilgili yapılan araştırmaların 

tarihçesini üç bölüme ayı~mıştır. O, 1835 ile 1918 yılları arasında yapılan çalışmaları 
başlangıç dönemi; bu dönemle Ikinci Dünya Savaşı arasındaki dönemi, sistematik 
araştırma dönemi ve bu dönemden sonra bu güne kadar olan dönemi ise genişleme 
dönemi olarak değerlendirmiştir.7 

Bu dönem içerisinde değerlendirilen önemli araştırmacılardan ilki Quetelet 
(1796-1874)dir. Gen! Üniversitesi'nde matematik dalında doktora yapan Quetelet, 
yaşları 5 ile 60 arasında farklılaşan 400'den fazla erkek ve kadınların fiziksel 
büyümeleri ile el büyümeleri arasındaki bağiantıyı araştırmıştır. Onun yaşlılık 

hakkında yaptığı incelemelerin ~nemi, özellikle bireysel belirlemelerin yanlış bir 
tarzda genelleştirilmesine karşı çıkması ve her türlü kazuistik yönteme karşı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Birren, Quetelet'in bu girişimini, gelişme ve yaşlılık 
psikolojisinin başlangıcı olarak yorumlamıştır.8 

Yine bu dönem içerisinde değerlendirilen Quetelet'den etkilenen Galton 
(1832-1911) ise, organizmada yaşlılık döneminde ortaya çıkan değişimleri tespit 
etmeye ve psiko-motor sahadaki algılama süreçlerinde ve ileri düzeydeki zihinsel 
süreçlerde belirlenebilecek olan değişimleri ve arasındaki ilişkiyi tespit etmeye 
çalışmıştır. Bu türden karşılaştırmalı araştırmaların, yaşam süresinin gelişim ve 
değişim hızının belirlenmesi açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu 

6 LEHR, a.g.e., sh. 19-21 
7 BIRREN James E., A Brief History of The Psychology of Aging, The Gerontoıogist. 1961, Vo1.1/2, sh. 69-77 
8 BIRREN, A Brief History of The Psychoıogy of Aging, sh.70 · 
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anlamda Galion, disiplinler arası dikey kesit araştırmalarının ilk temsilcisi kabul 
edilebilir.9 

· 

c) Yaşlıhkla ilgiH Sistemli Olarak Yapılan Araştırmaların Başlama 
Dönemi ;· 

Yaşlılık konusundaki araştırma tı:ırihinin önemli dönemlerinden biri . de,· 
sistematik araştırmaların başlangıç dönemidir. Bu dönem içinde zikredebilecek 
önemli araştırmacılardan biri Stanley Hall (1Jl44-1924)dir. Hall, 1904 yılında "Ergenlik 
Dönemi" kanulu bir eser yazmış ve 1922'de 70'1i yaşlarında ise "Yaşamın Son Yarısı" 
·i~i.rrili eserini yayımlamıştır. Hall'ın bu eseri, ABD'de yaşlanmayla ilgili araştırmalar 
k"apsamında yayınlanan· ve psikoloji alanına giren ilk eser olması bakımından 

önemlidir. Bir psikolog olarak Hall, eserinde; yaşlı bireylerin psişik durumlarının büyük 
bir anlam taŞıdığını, yaşlılığın da ergenlik dönemi gibi kendine özgü duyguları, 

düşünceleri ve isteklerinin, diğer bir deyişle psikolojisinin var olduğunu, bunların 
denetiminin bedeninki kadar önemli olduğunu ve bu dönemde bireylerarası farkların 
gençlik döneminden daha fazla olmasının kuvvetli . bir ihtimal olduğurılı ifade 
etmiştir. 10 

Gerek ABD' de, gerekse Ingiltere'de konuyla ilgili daha: sonra yapılan 
incelemelerin çoğu ampirik tarzda olup yaşlılık dönemi, erişkinlik döneminden itibaren 
başlayan bir gelişim süreci olarak ~abul edilmiştir. Bunun· için "ileri . yaş" ve 
"senescense (yaşlılık)" deyimlerinin yerine "yaş" ve "yaşlanma" ifadeleri kullanılmaya 
başlanmıştır. Yaşlılık konusundaki araştırmalar açısından önem arz eden bir başka 
tarih de 1928 yılıdır. Bu yılda, Stanford Üniversitesi 1 Kaliforniya'da Miles tarafından 
yaşlılık döneminin problemlerini incelemek ve araştırmak üzere ilk defa büyük bir . 
enstitü kurulmuştur. Bunun yanı sıra bilimsel literatürde "Gerontoloji" terimini ilk defa 
1929'da, Rus araştırmacı N.A. Rybnı_kov kullanmıştır. Ona göre, yaşlılık dönemindeki 
davranışları araştıran bir bilim dalı olan gerontoloji, .davranış bilimlerinin özel bir alanı 
olarak kabul edilmelidir .. Bu bilim dalının amacı ise, yaşianmanın nedenlerinin ve 
koşullarının araştırılması, aynı zamanda yaşla ilgili olan ve düzenli bir ilerleme 
gösteren davranış değişimlerinin incelenmesi ve titizlikle tanımlanmasıdır. 11 

Yaşlılık adına yapılan araştırmaların Almanya'daki kilometre taşlarından biri 
1 • 

olan Gruhle'nin, ·"Yaşlanma Araştırmaları" dergisinin (1938) l.cildinde önemli bir 
çalışması yayımlanmıştır. "Ruhsal Yaşlanma" ismini taşıyan yazısında; farklı 

koşullara uyum sağlamanın ve yeni bel(ek kapasitesine alışmanın güçlüğü, 

ünutkanlık, inatçılık ve ayrıca yaşlı bireylerde iritabilitenin artması gibi tipik yaşianma 
sürecini tasvir eden fenomenlerle ilgili gör9şleri yer almıştır. Bu tarihsel gelişim 

. dönemiyle ilgili son olarak belirtilmesi gereken en öne.rnli husus, yapılan 

araştırmaların büyük çoğunluğunun psikiyatrlar tarafından kaleme alınmış 

olmasıdır.12 

. 9 BIRREN, a.g.m., sh. 71 
10 HALL, Stanley, Seneseence The Last Half of Life, New York-1922, sh. 100 
11 STREIB, G.F.& ORBACH, H.L., Aging; (In. P. LAZARSFELD et all. (Eds.), The Uses of Sociology, Basic 

Books, New York-1967, sh. 616 
12 LEHR, Yaşianmanın Psikolojisi, sh. 30 
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d) Konuyla ilgili Yapılan AraŞtırmalarda Gerontoloji Derneklerinin 
Kuruluş ve Gelişme Dönemi 

Yaşlılık konusundaki araştırmaların tarihsel gelişiminde önemli yeri olan bir 
diğer dönem gerontoloji derneklerinin kuruluş ve gelişme dönemidir. Bu dönemde ilk 
olarak, 1939'da Cowdry'ın yalnızca tıbbi açıdan ele aldığı "Yaşlanmanın Sorunları" 
isimli es.eri yayımlanmıştır. 13 Aynı dönemde (1939) Macy Vakfı'nın ekonomik 
katkısıyla ABD'de "Yaşlanma Araştırmaları Derneği" kurulmuştur. Dernek bilimsel 
faaliyetlerine devam etmiş, yılda iki defa gerontoloji alanında konferanslar vererek. 
araştırmaların devamını ve tartışılmasını sağlamıştır. 

Yine bu dönemde U.S.Public Health Service (Amerikan Sağlığı Dairesi)nin 
katkılarıyla açılan bir başka kurum ise, "National Advisory Committse (Ulusal 
Danışma Komitesi), Gerontoloji Bölümü"dür. Bu bölümün sekreterliğini E. Stieghtz 
yapmıştır. 1941'de sekreterliğe atanan N. Shock ise, konunun hem fizyolojik hem de 
psikolojik açıdan incelenmesine ağırlık vermiştir. 14 Bu dönemde örnek olarakverilen 
bu kurumlardan başka Batıda, daha birçok sayıda yaşlılarla ilgili bilimsel faaliyetler 
yapan dernekler kurulmuştur.15 

e) ikinci Dünya Savaşı'ndan Sonra Yapılan Bilimsel Çalışmalar Dönemi 
Yaşlılık üzerinde yapılan çalışmaların son halkasını da bu sözü edilen 

dönem oluşturmaktadır. 1946 yılında Nuffield Vakfı tarafından Cambridge 
Üniversitesi'nde oluşturulan bir araştırma grubu, 6 yıl boyunca, öncelikle ileri 
yaşlardaki ücretiiierin bedensel ve zihinsel kapasitesine ilişkin sorunlar üzerinde 
durmuş ve bu yaş grubu kapsamında bulunanlar arasında büyük bireysel farklar 
olduğu sonucuna vararak, "fonksiyonel yaş." kavramı üzerindeki tart'ışmaları 
başlatmıştır. 16 Yine 1946'da N. Shock, Bethesda'da (Maryland) National Institute of 
Health (Ulusal Sağlık Enstitüsü) bünyesinde gerontoloji alarıında çalışacak bir birim 
kurmuştur. Bu gruba, 1957'de J.E. Birren katılmış ve 5 yıl sonra National Institute of 
Mental Health (Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü)deki "Yaşlanma" bölümünün yönetimini 
devralmıştır. 

Shock ve Birren'in çalışmalarının, genel anlamda gerontolojinin, özellikle 
psiko-gerontolojinin gelişmesine büyük katkıları olmuştur. "National Institute of 
Health" bünyesinde kurulan çalışma biriminde 1980'den sonra Baltim o re' da Shock'un 
yönetiminde kurulan National Institute (Ulusal Enstitü)'de geronto-biyoloji, fizyoloji, 
nöroloji, kognisyon ve kişilik psikolojisi dallarının temsilcileri birlikte çalışmalarını 

sürdürmüştür. Üzerinde çalışılan çok sayıdaki proje arasında, normal yaşianma 
sürecine ilişkin 50'1i yıllarda yapılmaya başlanmış olan Baltimare dikey kesit 
çalışmasının ·sonuçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür: Son 20 yıl içinde 
gerontologların büyük bir bölümü, global bir yaşianma kavramından son derece sınırlı 
olarak yararlanılabiidiğini saptamışlardır. Araştırmalar, yaşianmanın homojen veya 
tek bir nedene bağlı bir süreç olarak yorumlanmaması gerektiğini, karşılıklı olarak 
birbirini etkileyen biyolojik süreçleri, psikolojik etkenleri, sosyal ve ekolojik verileri ve 

13 Ayrıca bkz. COWDRY, E. (Ed.), Probıems ol Aging, Williams and Wilkins, Baltimore-1939 
14 BıRREN, A Briel History ol The Psychology of Aging, sh. 76 
15 LEHR, Yaşianmanın Psikolojisi., sh. 32-35 
16 Ayrıca krş. WELFORD, A.T., Aging and Human Skill, Oxford Press, London-1958 
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bireylerin. sağlık durumlarına bağlı olarak değişen ken~ilerine özgü davranış 

biçimlerini ve etkisi altında kaldıkları baskıları incelemenin zorunlu olduğunu 

göstermiştir. Bugün bu olgu, artık tek bir mekanizmanın değil, bazıları birbirlerinden 
bağımsız, bazıları da birbiriyle uyumlu olarak, bireylerde yaşianma şeklinde 

tanımlanan değişimleı;~ yol açan çok sayıdaki sürecin sonucu. olduğu kabul 
edilmektedir. 17 

Birren, 70'1i yıllarda Güney Kaliforniya'da, özel bir vakıfça desteklenen E.P. 
Andrus Gerontoloji Enstitüsü'nü kurmuş ve bu enstitüden K.W.Schaie (1983), 10 yıl 
önce Seattle'a bağlanmış olan orta ve ileri yaşlardaki biliş (kognisyon) ve kişilik 

gelişmeleri üzerinde yapılan "dikey kesit" ve "aynı ·yıl doğanlar" çalışmalarını. 

sürdürmüştür. Schaie, daha sonra 60'1ı yıllardan beri psiko-gerontoloji alanında 

zengin araştırma ve uzmanlık olanakları mevcut olan Pensilvanya Üniversitesi'ne geri 
dönmüştür. E.P. Andrus Gerontoloji Enstitüsü'nden olan V.L.Bengston da sosyoloji 
ve sosyo-psikolojinin ortak alanında yaptığı çalışmalarla "theory of modernization/ 
modernizasyon kuramları"nın temsilcilerinden biri olarak tanınmış ve çalışmalarında 
özellikle kuşaklar arasındaki ilişkiler üzerinde yoğunlaşmıştır. 18 

Duke Üniversitesi bünyesinde bulunan ve "Council of Aging 1 Yaşianma 
Konseyi" k~kenli bir kuruluş olan "Center for The Study of Aging and Human 
Development /Insan Gelişmesi ve Yaşlılık Çalışmaları Merkezi"nin kurucusu ve uzun 
yıllar başkanlığını yapmış olan psikiyatr E.W.Busse_, yaptığı çalışmalarda,19 öncelikle 
merkezi sinir sisteminin yaşianmasını ele almıştır. Ancak, merkezi sinir sisteminin 
diğer organ sistemleriyle, davranışlarla ve bilişsel (kognitif) ve sosyal etkenlerle 
karşılıklı etkileşiminin araştırılması gereği de baştan beri kabul edilen bir durumdu. 
"Duke Longitudinal Studies of Normal Aging 1 Normal Yaşianma Süreci Üzerinde 
Yapılan Duke Dikey Kesit Çalışmaları Merkezi"nin temel çalışmalarından birincisi 
1955'de, ikincisi ise 1968 yılında başlatılmıştır. Bu çalışmalara 'immünologlar,20 

kardiyologlar, nörologlar, psikiyatrlar, psiko-fizyologlar, kognitif ve klinik psikologlar, 
sosyologlar ve mediko-sosyal uzmanları katılmış olup halen çalışmalarını 

sürdürmektedirler. Baltimere çalışmalarında olduğu gibi,21 Duke çalışmalarında da, 
yaşianma sürecinin bireyler arasında büyük ölçüde değişkenlik gösterdiği 

saptanmıştır. Bir erişkinin yaşının 65,70 veya 75 olduğunu bilmenin, onun sağlık 

koşulları ve fonksiyonel durumu, entelektüel kapasitesi, sosyal bütünleşmesi ve 
sosyal çevresindeki değişimlere başarılı bir şekilde uyum sağlaması hakkında fikir 
vermesi bakımından yetersiz bir gösterge olduğu tespit edilmiştir.22 

Öte yandan, dü~yada yapılmış olan dikey kesit araştırmalarına ilişkin ilk 
toplu bilgi Deeg tarafında~._derlenmiştir.23 Bunun yanı sıra 1950'1i yıllarda Avrupa'da 
da bazı araştırma kurumlannın bir kısmı psiko-gerontoloji alanında araştırma yapan 
ensti!ülere dönüşmüşlerdir. Bu bağlamda Paris'te bulunan Ulusal Araştırma 

17 SHOCK. N. W. ve ark., Nonnal Human Aging: The Baltimare Langitudinal Study of Aging, US. Govennent 
Printing Office, Washington-1984, sh. 207 

18 LEHR, Yaşianmanın Psikolojisi., sh. 36-37 
19 Yaptığı çalışmalarla ilgili bkz. BUSSE, E.W.& MADDOX, G., (Eds.), Tlıe Duke Longitudinal Studies On 

Nonnal Aging-1955-1980, Springer Publ., New York-1986 . 
20 lmmünolog: Insan vücudunun savunma sistemi ve bu sistemin bozuklukları ile ilgilenen tıbbi kökenli bir 

meslek grubudur. 
21 Krş. SHOCK ve ark., Nonnal Human Aging, sh. 207 
22 BUSSE ve ark., The Duke Langitudinal Studies, sh. 138 
23 Ayrıntılı bilgi için DEEG, D.J.H., Experiences F rom Longitudinal Studies of Aging, Nijmegen: 

Netherlands lstitute of Gerantology 

.....__ _____________ ·------------~---- ·------
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Enstitüsü, S. Pacaud yönetiminde (1963) Fransız endüstri işçileri üzerinde reaksiyon 
hızı ve diğer psiko-motor işlevlerini belirlemeye yönelik araştırmalar yapmaya 
başlamıştır. Ayrıca erişkinlerde zeka ölçümünde uygulanan Wechsler-Bellevue 
testlerinin Almanya'da standartlaştırılmasıyla ilgili olarak C.Bondy, Hamburg'da çok 
sayıda gerontoloji araştırmasını başlatmış ve daha sonra bunlar Riegel tarafından 
yürütülerek, kullanılan yöntemlerde. önemli gelişmeler sağlanmıştır.24 

Klinik psikolog Calan, Nijmegen (Hollanda)de gerçekleştirdiği çalışmalarla 
yaşianmanın p-sikolojisi konusuna önemli katkılarda bulunmuştur. Sonluluğu 

kabullenme sorununu konu alan ilk çalışmalardan biri de Munnichs tarafından bu 
enstitüde yapılmıştır. 60'1ı yıllarda burada kurulan Sosıtal Gerontoloji Enstitüsü'nün 
aktivitelerinden bir bölümü daha sonra Nijmegen Üniversitesi Sosyal Gerontoloji 
bölümüne aktarılmıştır. Burada da psiko-gerontolojik araştırmalar, konuyla ilgili '· 
yaprlan araştırmaların ağırlık noktasını oluşturmuştur.25 

B) YAŞLlLlK DÖNEMi iLE iLGiLi TÜRKiYE'DE YAPILAN PSiKOLOJiK 
ÇALIŞMALARlN TARiHÇESi 

Tüm eksiklik ve aksaldıklarını kabul etmekle birlikte Türkiye'de yaşlılık 
psikolojisi üzerine yapılan çalışmaların temelde tıp alanı içerisinde psikiyatri; psikoloji . 
alanı içerisinde ise gelişim ve din psikolojisi eksenli yapıldığı söylenebilir. Tespit 
edilebildiği kadarıyla Türkiye'de bugün itibariyle yaşlılıkla ilgili iki temel çalışma 

yapılmıştır. Bunlar kron<?lojik olarak çok eski değildir. Bunlardan ilki gelişim psikolojisi 
eksenli Onur (1986) tarafından kaleme alınan "Gelişim Psikolojisi -Yetişkinlik, 
Yaşlılık, Ölüm-" adlı eserdir.26 Diğeri de tıp alanınd.a psikiyatri eksenli Örnek ve 
arkadaşları (1992) tarafından kaleme alınan "Geriatrik Psikiyatri" adlı eserdir. Ayrıca 
editörlüğünü Özaydın'ın yaptığı "Psikiyatri" adlı eserde de yaşlılık döneminde görüleı:ı_. 
psikolojik rahatsızilkiara ilişkin bilgiler yer almaktadır.27 ' 

Esas itibariyle Türkiye'de yaşlılıkla ilgili yapılan ilk bilimsel çalışma tespit 
edilebildiği kadarıyla alan araştırması niteliğindeki Taplamacıoğlu (1962) tarafından 
din sosyolojisi eksenli yapılan "Yaşlara Göre Dini Yaşayışın Şiddet ve Kesafeti 
Üzerine Bir Araştırma" adlı çalışmadır. Bu çalışma, sadece yaşlılık dÖnemine ilişkin 
bir çalışma olmayıp bireyin diğer gelişim dönemlerini kapsayan bir çalışmadır. Ancak 
içerisinde yaşlılık dönemine ait bulgular da mevcuttur. Daha sonra din psikolojisi .. 
ı;ıksenli Özbaydar tarafından kaleme alınan ve 1970 yıll@da· basılan "Din ve Tanrı 
Inancının Gelişmesi Üzeri.ne Bir Araştırma"adlı çalışma da yi.he aynı mahiyette olup 
literatüre geçen çalışinalar arasındadı~. 

Öte yandan yine konuyla ilgili Türkiye için eski sayılabilecek derleme 
tarzında makaleler de yayımlanmıştır. Bunlardan ilki, Qktem (1959) tarafından .-"';· 
"Emeklilik ye Yaşlılık Psikolojisi", isimli kısa bir makaledir. Bunun yanında yine aynı 

24 RIEGEL, K., History of Psychological Gerontology, In J.E. BIRREN & W .K. SCHAIE (Eds.), Handbook of 
the Psychology of Aging, New York-1977, sh. 70-102 •• 

25 MUNNCHS, J. M. A. & DIESFELDT, H.F.A., PsychÖiogy of Aging: An Overwiew of Research In The 
Netherlands. Tijdschrift V oor Gerontologie en Geriatrie-1987, 18, sh. 117-129 

26 Bu bölümde isimleri zikredilen eserlerin bibliyografik bilgileri bir sonraki bölümün bilimsel çalışmalar 
listesinde yer almaktadır (M. K.). · 

27 ÖZAYDIN, Selim, Psikiyatri, Istanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi Yayınları, lstanbul-1984, sh. 270-
291 
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muhtevayla Özgü (1971) tarafından "Emeklilik Psik.oloji_si" isimli bir makale daha 
yayımlanmıştır. 

Son dönem itibariyle özellikle 1990'1ı yıllardan sonra yaşlılık dönemiyle ilgili 
bilimsel çalışmaların, üniversitelerde yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları 

şeklinde -yeterli olmasa da- eskiye göre daha fazla ivme kazanarak devam ettiğini 

söylemek mümkündür.28 

Bölümün başında da belirtildiği gibi, dönemle ilgili yapılan çalışma 

alanlarından biri de din psikolojisi alanıdır .. Bu alanda Özbaydar'ın çalışmasının 
dışında, Hökelekli (1993), Pel<er (1993), Armaner (19?0) ve Şentürk (1997) 

tarafından kaleme alınan Din Psikolojisi adlı eserlerin "Gelişim Dönemleri ve Din" ana 
başlıklarında, alt bölüm olarak kısa da olsa değinilmiştir.29 Din Psikolojisi alanında 
müstakil çalışma olarak şu ana 'kadar· yüksek lisans ve doktora çalışmasına 
rastlanmamıştır. Ancak Koç (1999) tarafından "Yaşlı lık Döneminde Ölüm Düşüncesi 
ve Ahiret Inancı" isimli ampirik bir çalışma yapılmıştır. Makale olarak ise, Şentürk 
(1995) tarafından "Yaşlılık (60 ... )" isimli bir makale ve yine Koç (2000,2001 ,2002) 

tarafından ise gelişim ve din psikolojisi eksenli yaşlılık psikol()jisiyle ilgili çeşitli 

makaleler yayımlanmıştır. 
Türkiye'de yaşlılık dönemiyle ilgili yapılan· çalışmaların tarihsel süreci 

açısından tercüme faaliyetleri de önemli bir yer tutmaktadır. Yaşlılık dönemini 
psikolojik perspektiften ele alan bazı çalışmaların sınırlı sayıda da olsa tercüme 
yoluyla Türk psikoloji literatürüne kazandınimaya çalışıldığı söylenebilir. Bu 
bağlamda tespit edilebildiği kadarıyla yaşlılıkla ilgili en eski tercüme O. ve E. Canberk 
(1970) tarafından Simone de Beiauvoır'ın "Yaşlılık-1-11" adlı eseri üzerine yapılmıştır. 
Yine eskilerden bir diğer tercüme de Şahin (1978) tarafından Himot'un "Yaşlılık 

Sorunlarına Bir Bakış"· adlı kısa bir makalesinin tercümesidir. Bu makale Psikoloji 
Dergisi'nin ilk sayılarından birinde yayımlanmıştır. Bunların dışında yaşlılıkla ilgili en 
ciddi ve geniş kapsamlı çeviri Eryar (1994) tarafından yapılan, orijinali almanca olan 
Ursula Lehr'in "Yaşlanman·ın Psikolojisi 1 Psychologie des Alterns" adlı eserinin 
tercümesidir. Bu eser, bugüne kadar Batıda yapılan yaşlılık psikolojisi 
araştırmalarının özetlerini de ihtiva etmesi bakımından önemli bir çalışmadır. 

Buraya kadar yaşlılıkla ilgili Batıda ve Türkiye'de yapılan bilimsel çalışmalar 
kısaca kronolojik açıdan ifade edilmeye çalışılmıştır. Görüldüğü gibi Batıda, yaşlılıkla 
ilgili çalışmaların başlama tarihi Türkiye'den daha eski' olduğu için Batının bugün 
geldiği nokta, Türkiye'ye göre kıyas kabul etmeyecek derecede ileri bir seviyededir. 

C) YAŞLlLlK PSiKOLOJiSi iLE iLGiLi ARAŞTIRMALARI iHTiVA EDEN 
YERLi VE YABANCI LiTERATÜRDEN BAZILARI 

Bir bilim dalını tanımanın en doğru yöntemlerinden birisi, bu bilim dalında 
yapılan akademik çalışmaların literal açıdan bilinmesidir. Bibliyografik çalışmalar, 

28 Konuyla ilgili teziere ilişkin bilgi için bir sonraki bölüme bkz. 
29 HÖKELEKLI, Hayati, Din Psikolojisi, TDV Yayınları, Ankara-1993, sh. 281-286; PEKER, Hüseyin, Din 

Psikolojisi, Sönmez Matbaası, Samsun-1993, sh. 101-110; ARMANER, Neda, Din Psikolojisine Giriş-I, 
Ayyıldız Matbaası, Ankara-1980, sh. 111-141; ŞENTÜRK, Habil, Din Psikolı5jisi, Esra Yayınları, istanbul-
1997, sh. 123-130 

--------------------------------~-----· ------------ _ ___,_ __ _ 
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bilim dünyasında ·bu açıdan oldukça önemli bir yer tutmaktadırlar. Bu bağlamda 
bibliyografyalar, bilimsel verilerin bir anlamda kimlik kartları olduğu gibi ilgili bilim 
dalınaulaşmayı sağlayan birer araçtırlar veya bir diğer ifadeyle bilin;ısel katalogdurlar. 
Aynı zamanda literal çalışmalar sürekli olarak .. yenilenmeye muhtaç bir 
koni..ımdadırlar. 

Literatür çalışmalarının gerek tarihte gerekse bugün önemli bir yeri vardır. 
Türkiye'de yapılan psikoloji çalışmalarını kapsayan en önemli çalışma, tespit 
edilebildiği kadarıyla Bilgin tarafından yapılan "Başlangıçtan Günümüze Türk 
Psikoloji Bibliyografyası"dır. Psikoloji alanındaki literal çalışmalara az da olsa bir katkı 
sağlamak amacıyla makalenin bu bölümü, yaşlılık psikolojisiyle ilgili kısa bir 
bibliyografya çalışması niteliğindedir. Bu tarz çalışmalar zamanla artabilir dolayısıyla 
genişletilebilir bir niteliktedir. Burada, ulaşılabildiği kadarıyla yaşlılık psikolojisiyle ilgili 
Batıda ve Türkiye'de yapılan daha ziyade psikolojik muhtevalı bilimsel araştırmaları 
iÇeren yerli ve yabancı kaynaklar zikredilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde zikredilen 
çalışmalar, tür olarak (kitap, tez, makale) bir ayrıma tabi tutulmadan, yazarlarının 
soyadiarına göre alfabetik olarak liste tarzında verilmiştir. 

a) Türkçe Yapılan Çalışmalar 30 

AKSU, H. Tuba, Adana huzurevindeki yaşlıların mediko-sosyal 
sorunlarının tanımlanması 1 The medico-social problems of the elderly at Adana 
nursing home, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Ankara-1997, 114 sh., [YÖK Tez No: 59034] 

ALANKAYA, Yurdusev, Metropolitan bir kentte huzurevlerinde mediko 
sosyal bir çalışma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Istanbul Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, lstanbul-1991, 186 sh., [YÖK Tez No: 18227] 

BAYÇIN, F., Yaşlıların ihtiyaçları, Türk Silahlı Kuwetleri Malülleri 
Dergisi, Ankara-1969-70, C.10, S.117-118, sh. 29-31/12-16 

BÜYÜKCOŞKUN, Afet, Yaşlı bireyin sorunları ve bakım 

gereksinimlerinin saptanması 1 Determination of the problems and the care needs of 
the elderly, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

. Enstitüsü, Ankara-1 990, 92 sh., [YÖK Tez No: 11387] 
ÇlMEN, Selma, Yaşlı bireylerde öz-bakım ve yaşam dayumlarının 

araştırılması 1 lnvestigation of self care and life satisfaction of elderly people, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Istanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, lstanbul-1996, 92 sh., [YÖK Tez No: 48738] 

ERTAN, Turan, Geriatrik depresyon ölçeği ile kendini değerlendirme 
depresyon ölçeği' nin 60 yaş üzeri Türk populasyonunda geçerlilik-güvenilirlik 
incelemesi 1 Reliability and validity of the geriatric depression scale and the self rating 
depression scale in Turkish population over years of age, (Tıpta Uzmanlık Tezi), 
Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, lstanbul-1996, 51 sh., [YÖK Tez No: 
49240] 

GITMEZ, Şengül, Yaşlıların farklı kentsel koşullarda yaşam uyumları, 
tutum ve davranışları: sosyal antropolojik açıdan değerlendirme 1 Life conditions, 

30 Makalenin bu bölümünde yaşlılık dönemiyle ilgili Türkiye'de yayımianmış fazla eser olmadığı için daha 
ziyade çeşilli üniversitelerde yapılan doktora ve yüksek lisans tezleri verilmiştir. [ Tezler hakkında detaylı 
bilgi için bkz. www.yok.gov.tr'deiı YÖK Yayın ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı (Tez Merkezi)] 
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adaptation, life satisfactions and attitudes of aged people in,different urban settings: 
a social anthropological study, (Yayımlanıı:ıamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara-2000, 260 sh., [YÖK Tez No: 94591] 

GÜNA YDlN, N alan, Yaşlı bireylerde yalnızlığın incelenmesi, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), GATA, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Istanbul-. 
1996, 52 sh., [YÖK Tez No: 49518] 

HABLEMITOGLU, Şengül, Ankara'daki farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 
yaşlı kadınların ekonomiye yönelik tutumları ve tüketim davranışları üzerinde bir 
araştırma 1 A research on the attitudes towards the economy and the consumer 
behaviours of old women from different socio-economic levels in Ankara, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Ankara-1989, 102 sh., [YÖK Tez No: 67239] 

HALIFEOGLU, M. Sezai, Yaşlılarda major psikiyatrik bozukluk ve kişilik 
bozukluğu komorbiditesi 1 The comorbidity of the major psychiatric disorders with the 
personaUty disorders in the elderly, (Tıpta Uzmanlık Tezi), Istanbul Üniversitesi, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, lstanbul-1996, 58 sh., [YÖK Tez No: 49241] 

KILIÇ, Zenciye, Yalnız ya da aile bireyleri ile yaşamlarını sürdüren 65 
yaş ve üstü bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri 
1 The daily life matters which are met of elderly people, who are 65 and above 65 
years old and are living on their own or with the their families and coı.inter solution, 
(Y.ayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Ankara-2000, 84 sh., [YÖK Tez No: 88692] 

KOCA, Halide, Ülkemiz koşullarında yaşlılık ve yaşlının sosyal uyumu -
alan araştırması-, {Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Istanbul Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, lstanbul-1994,. 92 sh., [YÖK Tez No: 32593] 

KOÇ, Mustafa, "Gelişim Psikolojisi Açısından Yaşlılık Döneminde 
Bireysel Gelişim", Akademik Araştırmalar Dergisi, lstanbul-2002, S.12, sh. 149-160 

_____ , "Gelişim Psikolojisi Açısından Yaşlılık Döneminde 
Top~umsal Ilişkiler", M ehir Aile Dergisi, Konya-2001, S.1, sh. 139-146 · 

_____ , "Gelişim Psikolojisi Açısından Yaşlılık Dönemi ve Genel 
Özellikleri", Mehir Aile Dergisi, Konya-2002, S.2, (baskı aşamasında) 

_____ , "Din Psikolojisi Açısından ' Yaşlılık Döneminde Dini 
Yaşam", EKEV Akademi Dergisi, Ankara-2000, C.2, S.2, sh. 97-103 . 

_____ , "Yaşlılık Döneminde Ölüm Olgusuna Karşı Geliştirilen 

Tutum ve Davranışlar", EKEV Akademi Dergisi, Ankara-2002, S.11, sh. 93-105 
_____ , Yaşlılık Döneminde Ölüm Düşüncesi ve Ahiret Inancı, 

{Yayımlanmamış Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Ilahiyat Fakültesi, Bursa-1999, 
X+ 189+XIII sh. (U.Ü.I.F.Kütüphane No:75- PIS) 

ONUR, Bekir, Gelişim Psikolojisi, (Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm), 3.Baskı, 
Imge Kitabevi, Ankara-1995 

ÖKTEM, L., Emeklilik ve Yaşlılık Psikolojisi, Emekli Öğretmen Dergisi, 
lstanbul-1959, c.1. S.4, sh. 3-5 

ÖRNEK, Turan ve ark., Geriatrik Psikiyatri, Saray Tıp Kitabevi, !zmir~ 

------____ _,___ __ 
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ÖZBAYDAR, Belma; Din ve Tanrı ·Inancının Gelişmesi Üzerine Bir 
Araştırma, Baha Matbaası, istanbul-1970. 

ÖZGÜ, H., Emeklilik Psikolojisi, Ülkücü Öğretmen, lstanbul-1971, C.12, 
S. 144, sh. 19-29 

ÖZGÜR, Songül, Türkiye'de yaşlı nüfusun ekonomik ve sosyal sorunları, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, lstanbul-1992, 108 sh., [YÖK Tez No: 20611] 

ÖZTOP, Hülya, Yaşlı ana-babaların yetişkin çocuklarıyla ilişkileri ve bu 
konudaki beklentiler: kuşaklararası bir değerlendirme 1 The Relationships between 
elderly parent and their adult children and their expectations: an intergenerational 
assessment, (Yayımlanmamiş Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Ankara-2000, 119 sh., [YÖK Tez No: 91600] 

PARLAK, Ömer;· Yaşlılık Dönemi, (Yayımlanmamış Lisans Tezi), 
U.Ü.I.F., Bursa-1997 

ŞENOL, Cemaleddin, Ankara ilinde kurumlarda yaşayan yaşlılarda 

ölüme ilişkin kaygı ve korkular, (Yayımlanrrıamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara-1989 

ŞENTÜRK, Habil; "Yaşlılik (60 ... )", Diyanet Ilmi Dergi, Ankara-1995, 
C.31, S.4, sh.77-82. 

TANELI, Yavuz, Türkiye'de yaşlı yurtları araştırması 1 A Research on 
elderly housing in Turkey, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mimar Sinan 
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Yapılan bu çalışmada, gerek eski dönemlerde yaşayan Romalı ve Yunanlı 

düşünürlerin (Eflatun, Aristo, Çiçero vb.), gerekse 17. ve 18. yy. arasında yaşamış 
olan Batılı düşünürlerin (Shakespeare, Goethe vb.) yaşlılıkla ilgili görüşlerinin; Batıda 
sistemli olarak yapılan araştırmaların başlangıcı olan 20. yy'ın ilk yarısından itibaren 
ortaya çıkan bilimsel gerçeklerle genel anlamda paralellik arz ettiği görülmektedir. 
Yine bu dönemde "Gerontoloji" terimi Rus araştırmacı Rybnıkov tarafından bilimsel 
literatüre sokulmakla, yaşlılıkla ilgili bundan sonra elde edilecek bilgilerin sınırlarını 
akademik platformda daha da belirginleştirmiştir. Batıda dönemle ilgili yapılan 

araştırmaların sayısı arttıkça, oluşan bilimsel literatür zenginleştirilerek "psiko
gerontoloji" vb. yaşlılıkla ilgili daha detayı araştıran alt bilim dalları oluşturulmaktadır. 

Bu makalede, gerek Türkiye'de gerekse Batıda yapılan yaşlılık psikolojisi 
çalışmalarıyla ilgili literatür ulaşılabildiği kadarıyla verilmeye çalışılmıştır. Görüldüğü 
gibi Türkiye'de konuyla ilgili özellikle son dönemde yapılan akademik karakterli 
çalışmaların, konuyla ilgili farklı bilim dallarından elde edilen bilgilerin derlenmesi ve 
bu şekilde bazı çıkarsamalar yoluyla sonuca gidilmesi tarzında yürültüldüğü ifade 
edilebilir. Ampirik karakterde yapılan çalışmaların ise özellikle 90'1ı yıllardan sonra 
yüksek lisans ve doktora tezi olarak nisbi bir artış gösterdiği, ancak bu konuda ilk 
çalışmalar olduğu için .bazı eksikliklerle birlikte konuyla ilgili olarak ileride yapılacak 
çalışmalara rehber olabilecek nitelikte oldukları söylenebilir. Bütün bunların yanı sıra 
Türkiye'de söz konusu dönemle ilgili bilimsel çalışmaların ne kadar yetersiz bir 
düzeyde olduğu ortadadır. Dolayısıyla bu literatür eksikliğinin yaşlılık psikolojisiyle 
ilgili sistematik bir bilimsel düşünce ve araştırma geleneğinin oluşmamasında çok 
ciddi bir payının olduğu aşikardir. Böyle l;ıir metodolajik araştırma geleneğinin 
oluşması ve toplumun bu dönemle ilgili tutum ve davranışlarının daha net bir şekilde 
tespit edilebilmesi bakımından Türkiye'deki özellikle gelişim ve din psikologlarına 

fazlasıyla görev düşmektedir. Yçışlılık dönemi diğer gelişim dönemleri itibariyle ölüm 
ve ölüm ötesi psikolojisiyle daha iç içe olan bir dönem olduğu için ölüm ötesiyle ilgili 
inanç faktörü de işin içine girdiğinden özellikle din psikologlarının bu dönemle 
yakından ilgilenmeleri gerekmektedir. Özetle en kısa zamanda Türkiye de, bilimsel 
düzeyde yaşlılıkla ilgili çalışmalara hız verip, konu ile ilgili uluslararası literatürde 
yerini almalıdır. 
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