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 İNGİLİZCEDEN çEvİREN

Fulya Kılınçarslan



Bana mücadeleden yılmamayı öğreten annemle babam 
Marie ve Leonard’a teşekkür etmek istiyorum. Bu kitabı 
bana Süper Yaşlanmayı öğreten büyüklerim Mama, 
Papa, Louise ve George’a ithaf ediyorum. Oğlum 

Krishna’ya desteği ve anlayışı için teşekkür ederim. Ayrıca 
iş ortağım Jean, Cate Stillman ve Yogahealer topluluğuna 

da teşekkür ederim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu olun. 
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Elise kitabının başlığını söylediğinde Süper Yaşlı diye bir terim, 
hatta böyle bir kavram olduğundan haberim yoktu. Mavi Bölge 
yerleşimlerini esas alan bir araştırmadan da bihaberdim. İlk tep-
kim karşı çıkmak oldu. Çünkü zihnim “süper” kelimesini es geç-
miş ve doğrudan “yaşlı” kısmına odaklanmıştı. Başlığında “yaşlı” 
kelimesi geçen bir kitap nasıl satacak diye düşündüm. 

Süper Yaşlı aynı Elise gibi acar, cesur, yenilikçi ve sevimli. Kül-
türümüzün yaşlanmayla kurduğu tatsız ilişkiyi yok saymak yerine 
meselenin kalbine iniyor, dünyanın dört bir yanında seksenini, 
doksanını devirmiş, hatta yüzü geçmiş büyüklerimizin yaşadığı 
köşelerde neler olup bittiğine bakıyor. Elise bu Süper Yaşlıların 
hikâyelerini kendi ağızlarından, kendi kültürlerinden paylaşıyor 
ki Süper Yaşlıların günlük, sıradan alışkanlıkları geleceğe yönelik 
kendi vizyonunuzu ateşleyebilsin. 

Benden demesi, aklı olan bu kitabın her sayfasını okusun, 
çünkü yaşlanma sürecini yönetmeyi sağlayan bilimsel bir başvuru 
kaynağı ve spiritüel bir bilgelik kılavuzu bu.

Süper Yaşlı’yı okurken kendinize yönelteceğiniz temel soru şu: 
Yaşlanma oyununuzu nasıl oynamak istiyorsunuz? Elise bilge bir 
modern zaman yogisi, Jnana Yoga yapıyor. Yenilikçi ve ilham veri-
ci bilgeliğiyle sizi de harekete geçmeye sevk ediyor. 

Siz de bir Süper Yaşlı olabilirsiniz.

ÖNSÖZ
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Sürücü koltuğundasınız ve her gün gelecekteki yaşlılığınızı 
şekillendiren küçük tercihler yapıyorsunuz. Kendi yaşlanmanızın 
nasıl olmasını istiyorsunuz? Süper Yaşlı bunu keşfetmeniz konu-
sunda farkındalık yaratıyor. Eğer Süper Yaşlı olmak, sonraki yılla-
rınıza sere serpe girmek ve bu yıllarda da bir insan olarak başka-
larıyla bağlarınızı olabildiğince güçlü tutmak istiyorsanız Elise bu 
oyunun kurallarını bilimsel olarak anlatıyor. 

Elise Süper Yaşlılar için neyin niçin işe yaradığını Ayurveda’nın 
objektifinden açıklıyor, yani pırıl pırıl bir uzun ömür ve günbegün 
gelişim yolu olarak yogayla birlikte doğan holistik bilgelik gele-
neğiyle. Hayatını Ayurvedik bilgeliği paylaşmaya adamış biriyim 
ben, Elise de Yoga Health Coaching blogunun editörü olarak be-
nim bu yoldaki eşlikçilerimden biri. Ne zaman yeni bir fikirle yola 
çıksam, yüce gönüllülüğü ve parlak zihniyle hep yanımda oldu. 
Süper Yaşlı Yoga Health koçları ve tüm geleneklerden iyi yaşam uz-
manları için bir lütuf, toplumumuzun ortak refahına ve gelişimine 
hizmet eden bir kılavuz. 

Süper Yaşlı’yı okurken, nasıl yaşlandığımıza dair kadim haki-
katlerden tekrar ilham alacak ve kendiniz için neyin mümkün 
olduğunu keşfedeceksiniz. Kendinizi değiştirmek ve olmak iste-
diğiniz kişiye dönüşmek için izlemeniz gereken yolu aydınlata-
caksınız. 

Şaka yapmıyorum. 
Daha akıllı, daha eğlenceli olmaya, daha fazla akışta kalmaya 

ve aidiyet hissetmeye alan açabileceğinizi biliyorsunuz.
Her gün ve her onyılda bir sürekli serpilip gelişmek istiyorsa-

nız birkaç arkadaş toplanın, Süper Yaşlı okuma grubu oluşturun. 
Kendi potansiyelinize gönül verin. En temel Süper Yaşlı stratejisi-
ne uygun olarak birlikte dönüşüm geçirin. 

CATE STILLMAN 
Yogahealer ve Yoga Health Coaching Kurucusu



Nasıl yaşlandığınız en çok her gün yaptığınız şeylere bağlıdır, 
ömür boyu geçerli olan biyolojik bir olgudur bu. Doğum günü 
pastanızın üzerinde kaç mum olursa olsun nasıl yaşlandığınızı her 
zaman değiştirebilirsiniz. İhtiyatlı bir tahminle, yaşlanma biçimi-
mizin yüzde 75’i genetiğe değil yaşam tarzına bağlıdır – kaldı ki 
genetik unsur bile değiştirilemez değildir! Yaşam biçiminizi de-
ğiştirmeniz genlerinizin vücudunuzda kendini ifade etme şekli-
ni değiştirir, “epigenetik” denen bir “açma-kapama” fenomeniyle 
olur bu. Davranış ve hareketlerimize, nasıl düşünüp inandığımıza, 
hatta sosyal ve çevresel koşullara nasıl yaklaştığımıza bağlı olarak 
genlerimiz farklı hareket edebilir. Epigenetik hâlâ sırlarla dolu bir 
alan olsa da bazı biliminsanları genlerimizin yaptıklarının yüzde 
90’ından fazlasını günün birinde etkileyebileceğimize inanıyor! 
Erken bir iyimserlik olabilir bu ama yeni yeni gelişmekte olan epi-
genetik alanı sağlığımız ve yaşam süremiz üzerinde bize daha fazla 
kontrol vaat ediyor. Yaşlanma biçimimiz yüzde 75 ya da daha fazla 
oranda gündelik davranışlarımızla belirlendiğine göre çok geniş 
imkânlar söz konusu. Dolayısıyla Süper Yaşlanmanız  mümkün. 

Yüz yaşına kadar nasıl yaşanacağı konusunda kesin bir formül 
olmamakla birlikte, yaptığınız işler, yediğiniz şeyler, uyku süreniz, 
hareket tarzınız, görüştüğünüz insanlar, hayatınızı nasıl gördüğü-
nüz ve daha nice şey nasıl yaşlandığınızı büyük ölçüde etkiliyor. 

GİRİŞ
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Süper Yaşlanmak zamanla olan ilişkinizi yavaşlatmak, gençleşmek 
ve daha yavaş yaşlanmak demek. İyi haber şu ki, Süper Yaşlanma 
daha önce hiç olmadığı kadar erişilebilir. Doğru araçlar ve bilgi-
ler sayesinde kolaylıkla Süper Yaşlanabilirsiniz. Üstelik her insan 
biricik olduğundan Süper Yaşlanma tarifi de her insana özeldir. 
Süper Yaşlı kendiniz için neyin uygun olduğunu söyleyen içsel 
bilginize kulak vermeyi öğretecek size. Süper Yaşlanmaya önce 
emekleme temposunda başlayacak, sonra ufak değişiklikler yapa-
caksınız – mevcut durumunuzda işinize yarayacak değişiklikler. 
Zamanında Gandhi’yle yürümüş 102 yaşında ölen yoga eğitmeni 
Tao Porchon-Lynch, Filipinler’de yaşayan 103 yaşındaki gelenek-
sel dövme sanatçısı Whang-od Oggay, Harlem Globetrotters’la top 
çeviren ve Obama’yla dans eden 111 yaşındaki Virginia McLaurin 
gibi Süper Yaşlılardan ilham alacaksınız. Ömrünüzü uzatmak için 
atılabilecek adımları keşfedecek ve kendinize şu anki hayatınız-
dan daha iyi bir hayat yaratacaksınız. 

Bu adımlar kimyasallar ya da haplar gibi değildir ama davra-
nışlarınız da vücut kimyanızı değiştirebilir. Hayatınızı optimize 
edecek ve “yavaşlatılmış zamanı” kullanmanızı sağlayacak adım-
lar hayatınızı zenginleştirecek. Süper Yaşlanma her zaman daha 
uzun yaşamanızı sağlamayabilir, çünkü hayatta hiçbir şeyin ga-
rantisi yoktur, öte yandan atacağınız adımlar hayatı her daim dolu 
dolu yaşamanızı sağlayacaktır. Arkadaşlarınızla daha sık bir araya 
gelmeyi, daha fazla sebze meyve yemeyi, daha fazla kursa gitme-
yi, daha fazla oyun oynamayı, daha fazla dans etmeyi, daha fazla 
gündoğumu izlemeyi ve daha tatminkâr bir yaşam sürmeyi öğre-
neceksiniz. Sır gibi saklanmış olsa da yaşlanmayı yavaşlatmanın 
gayet eğlenceli pek çok yolu vardır. Bu kitap Süper Yaşlanma için 
Ayurveda’dan, dünyanın en eski holistik şifa modelinden alınan 
basit, takibi kolay ipuçları ve püf noktaları içeriyor. Her biri size 
Süper Yaşlanma için birtakım ipuçları ve püf noktaları verecek. 
Nihayetinde kendi Süper Yaşlanma planınızı oluşturacak, bilinç-
li eylemlerden ve yeni alışkanlıklardan oluşan bu plan sayesinde 
organik gelişme vizyonu kazanacaksınız. Süper Yaşlanmak için 
neler yapacağınıza kendiniz karar vereceksiniz. Bu kitabı, eski 
alışkanlıklarınızı ve hayat tarzınızı Süper Yaşlananların alışkanlık-
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larına dönüştürmek için bir rehber olarak kullanın. Değiştirmesi 
kolay şeylerle işe başlayın. Özgüveniniz arttıkça, “Evet, oluyor,” 
diyeceksiniz. Kısa süre sonra hem yaşam sürenizi hem de sağlık 
sürenizi artırmak için daha zorlayıcı rutinleri uygulamaya çalışır-
ken bulacaksınız kendinizi. Değiştirmeyi hayal bile edemeyece-
ğiniz davranışlarınızı bile değiştirebilirsiniz. Tamamen size bağlı. 
Sonunda bir Süper Yaşlı olarak hayat planınızı çıkaracak ve ya-
şamınızı güzel bir bahçe olarak düşüneceksiniz, onu günbegün 
ekip biçecek, yabani otlardan temizleyecek, budayacak ve günlük 
bakımını sürdüreceksiniz. Hazır olun: Gün bugündür, artık Süper 
Yaşlanmaya başlayın!



Yaşlanırken harika görünmek, muhteşem hissetmek ve zinde kal-
mak ister misiniz? Yaş aldıkça neden hayatınızın en güzel zaman-
larını geçirmeyesiniz? Yıllar geçip giderken her daim dinç ve po-
zitif bir ruh halinde olsanız nasıl olurdu? Ya da düşünce tarzınız 
yarı yaşınızdaki insanlardan daha enerjik hissetmenizi sağlasaydı? 
Bu yeni imkâna sıçrama yapmaya hazır mısınız? Bu potansiyele 
Süper Yaşlanma deniyor ve sandığınızdan çok daha yakınınızda. 
“Yaş sadece bir sayıdır” tabirini duymuşsunuzdur. Bu tabir tarihin 
hiçbir noktasında günümüzdeki kadar doğru olmadı. Yaşlanma 
sürecinizi yavaşlatıp dönüştürmek için müthiş bir fırsatınız var. 
Peki siz bunu yapıyor musunuz? Dünya Sağlık Örgütü bile şöyle 
diyor: “İlerleyen yaşlarda sağlıklı kalmak tesadüf değildir.” Peki 
siz yaşlanma potansiyelinize uygun yaşıyor musunuz? Bu sayfalar-
da yaşama ve yaşlanma tarzınızı değiştirecek ilhamı, ipuçlarını ve 
yöntemleri bulacaksınız. Süper Yaşlanmaya hazır olun. 

Süper Yaşlı nedir? Bu kavram bilişsel nörolog Dr. Marsel 
Mesulam’a atfedilir. Mesulam bu terimi birkaç onyıl daha genç bi-
reylere özgü dikkat süreleri ve hafıza yetileri olan yaşlı yetişkinleri 
tanımlamak için kullanmıştır. Northeastern Üniversitesi’nin orta 
yaştaki Süper Yaşlılarla yaptığı bir araştırma, altmış dört yaşında 
olsanız bile yirmi yedi yaşındaki bir insanın beyin gücüne sahip 

1

Süper Yaşlı Nedir ve  
Nasıl Süper Yaşlı Olurum?
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olabileceğinizi göstermiştir. Başka araştırmalarsa yarı yaşlarındaki-
lerle hâlâ aynı bilişsel yetiye sahip seksen yaş ve üzeri yetişkinlerin 
olduğu örnek vakalar ortaya koymuştur. Son yıllarda “Süper Yaşlı” 
terimi, kendisinden hayli genç biriyle aynı beyin gücü özellikle-
rini gösteren yaşlı yetişkinleri tanımlamak için kullanılmaktaysa 
da kavram olarak bakıldığında daha kapsamlıdır ve kendisinden 
yirmi ila altmış yıl daha genç birinin sportif yeteneğine, yaratı-
cılığına, fikirlerine, görünüş ve cesaretine sahip yaşlı yetişkinleri 
içine alır. BBC News’de 2017 yılında yayınlanan Approaching 100: 
Secrets of The Superagers (100’e Yaklaşırken: Süper Yaşlıların Sır-
ları) adlı haber dizisi kaliteli uzun yaşam konusuna gittikçe artan 
ilginin örneklerinden sadece biri. Süper Yaşlılar arasında sporcu-
lar, akademisyenler, büyük büyükanne ve büyük büyükbabalar, 
yogiler, sanatçılar ve biliminsanları başı çekiyor. Onlar inanılmaz 
bir çeviklik, kuvvet, şefkat, dirayet, metanet ve dayanıklılık göste-
ren yaşlı yetişkinler. Süper Yaşlıların sayısı gittikçe artıyor ve pek 
çok biliminsanı onları inceliyor. Çoğunun gözlemine göre Süper 
Yaşlılar dirençli insanlar, zorluklardan keyif alıyorlar, hedef koy-
maya hevesliler. Bir arkadaşım eskiden Çin kırsalında çiftçilik ya-
pan büyük büyükannesinin hikâyesini anlatmıştı. Yaşamının son 
yıllarında Kuzey California’ya taşınmış, 105 yaşındayken sıklıkla 
evin arka bahçesindeki çimleri biçerken görülürmüş. Komşular 
bu asırlık kadına ev işi yaptırdıkları için aileyi sert biçimde eleşti-
riyormuş. Ne var ki bahçede çim biçerek aile yaşamında aktif rol 
alması, ailesine ve çevresine katkıda bulunması bu büyük büyü-
kanneye yaşadığını hissettiriyormuş. O halde çim biçmeye devam 
edin Süper Yaşlılar! 

Günümüzde yaşlanmak dünyanın her yanında değişiyor. Orta-
lama küresel yaşam süresi artarken, dünyadaki ortalama insan git-
tikçe daha fazla yaşlanıyor, üstelik yaşlı nüfus artışı da hızlanma-
ya devam ediyor. Ortalama insan ömründeki katlanarak büyüme 
zaman geçtikçe yaşlanmaya dair meselelerin toplumu ve bireyleri 
daha fazla ilgilendireceği anlamına geliyor. Her geçen gün daha 
fazla insan yaşlanıp ihtiyarladığına göre, şimdi “Birlikten kuvvet 
doğar” demenin ve eski paradigmaları yıkmanın tam zamanı. 
1990 yılında dünya genelinde yüz yaş ve üzeri insan sayısı 95 
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bindi. 2015’e gelindiğinde bu sayı dörde katlanarak 451 bin oldu. 
2050 yılında dünyadaki asırlık insanların sayısı yüzde 800 artarak 
3,5 milyonu aşacak. Yüz yaşını aşanlar aslında daha büyük bir de-
ğişimin en uç örnekleri: 2050 itibariyle gezegendeki altmış beş yaş 
üstü insan sayısı ikiye katlanacak. Bu büyük kayma sadece yaşlan-
ma biçimimizi değiştirmekle kalmayacak, tahminimce bu insan 
grubu dünya tarihini de değiştirecek. Kaldı ki bu Süper Yaşlılara 
ihtiyacımız var. Büyük ölçekteki teknolojik ve kültürel değişimler 
dünyayı altüst ediyor. Seksen ila yüz yıl arası uzun ve mutlu bir 
yaşam sürenler hayatta kalmamız için kritik öneme sahip pek çok 
tecrübe edindi. Birçok kültürde bilgelikleri ve bilgileri dolayısıyla 
yaşlılar saygı görür. Küresel olarak yaşlanmakta olduğumuz şu dö-
nemde yaşlı yetişkinler insanlığa affetmeyi, kendine merhameti, 
minneti ve sevgiyi öğretebilir. Dünyada sayısı giderek artan yaşlı-
lardan insanlığın öğreneceği çok şey olduğuna inanıyorum.

Yaşlanmanın nasıl durdurulabileceğine ilişkin çalışmalar yeni 
değil. Birçok kadim kültürde ömrü uzatmak için formüller, yön-
temler ve uygulamalar var. Ayrıca geçtiğimiz birkaç onyılın bilim-
sel keşifleri ömrü uzatmak için gelecek vaat eden olasılıkları gün 
yüzüne çıkardı. Deneyler ve keşifler giderek hızlanan bir tempoda 
birbirine yaklaşıyor. İnsanlardaki yaşlanma süreci son derece kar-
maşık olsa da çeşitli yaşlanma biçimlerine ilişkin pek çok keşif 
yaşlanmayı durdurmanın mümkün olabileceği düşüncesini do-
ğurdu. Google’ın Calico şirketi, SENS Research ve The Longevity 
Fund (bir risk sermayesi şirketi) gibi firmaların hepsi yaşlanmayı 
yavaşlatmak için yarışıyor. Biyologlar bir solucanın ömrünü on kat 
uzattı. Biliminsanlarından oluşan bir ekip erken yaşlanan farelerin 
ortalama yaşam süresini ikiye katladı. Peki insanlar için ne anlama 
geliyor bu? Henüz bilmiyoruz. İki yüz yaşına kadar yaşayabilir mi-
siniz? Belki. Yaşlanma günümüzden yüz yıl sonra kendiliğinden 
rağbet gören bir trend haline gelebilir mi? Geleceğin tam olarak 
ne getireceğini kimse bilemese de tıp ve sağlık alanındaki atılımla-
rın seri bir video oyununun hızlı temposunda devam edeceğinden 
şüpheniz olmasın. 
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“BAYAN VAZIFE”

Mill Valley, California’da 104 yaşında vefat eden Barbara Graves 
“kendini insan hakları ve savaş karşıtı hareketlere adamış azimli bir 
aktivistti”. Arkadaşları onu “Bayan Vazife” olarak tanırdı. Her gün 
gazete okur, arka çıkabileceği meseleler arardı. Yüz yaşına girme-
den önce bir arkadaşına, “Yüz yaşında olmak istemiyorum, çünkü 
o zaman sadece yüz yaşında biri olarak hatırlanacağım,” demişti. 
Başarıları ve bizlere bıraktığı miras için Barbara Graves’e şükranla-
rımı sunmak istiyorum. Tanzanya, Haiti, Guatemala ve Hindistan’da 
insani yardım projelerine öncülük etti. Yorulmak bilmez bir çevre sa-
vunucusu ve gerçek anlamda fark yaratmış, hakkı ödenemez, unutu-
lamaz bir insandı. 2050 yılı itibariyle gezegendeki yüz yaş ve üzeri 
insan sayısı günümüzdekinin sekiz misli olacak. Yüz yaşına kadar 
yaşamak olağan hale geldiğinde Barbara Graves’i sadece yaşıyla 
değil, dünyaya yaptığı bütün katkılarla hatırlayacağız. Yüz yıldan 
fazla bir süre dünya çapındaki adaletsizliklerle onun gibi savaşan 
sekiz kadın olduğunu bir düşünsenize. 

DÜNYANIN EN YAŞLI YOGA EĞITMENI

Dünyanın en yaşlı yoga eğitmeni, 21 Şubat 2020’de 102 yaşın-
da ölen Tao Porchon-Lynch on yaşındayken Gandhi’yle yürümüştü. 
Hindistan’ın Puduçeri Bölgesi’nde teyzesi ve eniştesi tarafından yetiş-
tirilen Tao on yaşındayken Gandhi’yle beraber yürümesi ve hayranlık 
uyandıran hayat hikâyesi dolayısıyla gerçek bir Forrest Gump olarak 
adlandırıldı. Yogayla ilk tanıştığında sekiz yaşındaydı. Erkek çocuk-
larını, yeni olduğunu düşündüğü bir oyun oynarken gördü ve onlara 
katıldı. Eğlenceli görünen bu oyun aslında yogaydı, teyzesi yoganın 
sadece erkekler için olduğunu söylese de öğrenme konusunda ısrar 
etti. Yoga ömür boyu süren bir tutku olarak yaşamıyla bütünleşti. 
Sinema oyunculuğu ve modellik yaptığı dönemde birçok ünlü isimle 
ve dünya liderleriyle tanıştı. 1950’li yıllarda Hollywood ünlülerine 
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YAŞAM BILIMI

Ayurveda esas olarak yaşlanmayı durduran holistik tıp dalıdır. 
Gezegendeki en eski bütünleyici tedavi sistemlerinden biri olan 
Ayurveda “yaşam bilimi” anlamına gelir. İyi yaşamak ve iyi yaş-
lanmak için gerekenleri bir sisteme bağlar. Yediğiniz yemekten 
doğal çevrenize ve yaşamın çeşitli dönemlerine dek her şeyi bir-
biriyle ilişkilendiren eşsiz felsefi temellere sahiptir. Tam anlamıy-
la meta-holistik bir dünya modelidir. Yoganın kardeş bilimi olan 
Ayurveda’da her şey birbiriyle bağlantılıdır. Ayurveda yaşamı ve 
doğayı bütün olarak şefkatle kucaklar, endüstrileşmiş toplumların 
çapraşık ve yanlış bilinen alışkanlıklarını sadeleştirmenize yardım-
cı olur. Dünya üzerinde insanların rutin olarak yüz yaşına kadar 
yaşadığı çoğu yerin modernleşme sürecinden hiç geçmemiş kül-
türler olması tesadüf değil. Belki bizler zamanda geriye gidemeyiz 
ama Ayurveda modern insana yavaşlamanın ve bilinçli biçimde 

yoga dersleri verdi. Tao Porchon-Lynch’in birlikte çalıştığı kişiler –Sri 
Aurobindo, B.K.S. Iyengar, Pattabhi Jois, Swami Prabhavananda, 
Maharishi Mahesh– modern yoganın “kim kimdir” listesi gibidir. 
Tamzamanlı yoga eğitmeni olmak için 1967 yılında oyunculuğu bı-
raktı. Tao’nun sözleri ve pozitif ruhu, 2014 tarihli TED konuşmasında 
–“You Can Do Anything” (Her Şeyi Yapabilirsiniz)– çevresine ışık 
saçar. Tao pretzel gibi kıvırdığı bacaklarıyla lotus pozisyonunda ra-
hatça oturuyor ama asıl etkileyici olan onun yılmaz ruhu. Seksen 
yedi yaşında salon danslarına başladı, tangoya yoğunlaşıp altı yü-
zün üzerinde birincilik ödülü aldı. Hem dünyaya ilham veriyor hem 
de bizlere ilhamı doğada aramayı hatırlatıyor: “Tüm bedeninizi geri 
kazanmak için muhteşem doğa yasalarından faydalanın. Doğa bize 
ağaçlar gibi yüzlerce yıl yaşamanın ipuçlarını bahşeder. Hiç dikkat 
ettiniz mi, ölü görünen ağaçlar vakti geldiğinde çiçek açar. Ağaç-
ların kendilerini yeniledikleri dönemler vardır.” Tao Porchon-Lynch 
yaşamında pek çok badire atlattı, buna üç kalça protezi ameliyatı 
dahil. Onca musibetten sonra toparlanabilme direnci insana ilham 
veriyor, hayatı kucaklayışı insanı gerçekten heyecanlandırıyor. 
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doğayla bağlantı kurmanın değerini hatırlatabilir. Gelişmekte olan 
sirkadiyen tıp alanındaki araştırmacılar, yirmi dört saatten oluşan 
günlük döngüye uyum sağladığınızda yaşlanmanın gerçekten ya-
vaşlatabileceğini uzun zamandır bilen Ayurveda bilgelerini teyit 
ediyor. 

Ayurveda’da dünya üzerindeki her şey beş elemente ayrıştırı-
labilir: toprak, su, ateş, hava ve esîr. Bu elementler sizin bir parça-
nız; yediğiniz yemekte, yazı yazdığınız bilgisayarda... Bu element-
ler her yerde, etrafınızdaki her şeyde onların özellikleri görülebilir. 
Ayurveda, zamanlarının büyük bir kısmını meditasyon ve tefek-
kürle geçiren büyük bilge ve kâhinlerin hikmetinden doğmuştur. 
Bu bilgeler ya da rishiler evrensel yasaların işleyişini kavramak ve 
insanlığa uyum sağlamak konusunda sezgisel bir kabiliyete sahip-
ti. Kâinatı bütünüyle idrak ettikten sonra hastalıkların nasıl tedavi 
edilebileceğini ve insanların nasıl sağlıklı ve dengeli kalabileceğini 
bulmak için kâinatın tasarımını kullandılar. Bir müzik aletinin in-
sanlar tarafından güzel müzik olarak deneyimlenen ses dalgaları-
nı nasıl ürettiğini fizik yasalarıyla açıklayabilirsiniz. Fizik yasaları 
müzikte de geçerlidir ve müziğin nasıl işlediğini açıklar. Ayurveda 
evrenin müziğini deşifre eder, Batı bilimi ise evrenin ses dalgala-
rının nasıl işlediğini açıklar. Ayurveda ile bilim bir araya gelerek 
kendi yaşlanmanızı nasıl optimize edebileceğinizi keşfetmenize 
yardımcı olabilir.

Ayurveda’da yaşamın her aşamasının bir elementi vardır. Bu 
elementlerin hepsi yaşamın üç evresini açıklayan niteliklere sahip-
tir. Doğumdan yaklaşık on altı yaşına gelene dek yaşamınızın top-
rak ve su evresindesiniz. On altı yaştan itibaren yaklaşık otuz beş 
yıl yaşamınızın ateş ve hava evresinde olursunuz. Elli yaşınızdan 
ölene dek ise yaşamın hava ve esîr evresindesinizdir. Yaşlanmanın 
elementlerini bildiğinizde kendi dengenizi bulabilir ve bu dengeyi 
Süper Yaşlanma için kullanabilirsiniz.

Ayurvedik modelde her birimizin tümüyle kendine has harita-
sı bulunur. Kendine has yaşama, var olma, yaşlanma ve dünyayla 
etkileşime girme biçimi olan bir kar tanesi gibisinizdir. Yaşlanma-
da genetik faktör söz konusu olsa da yaşam tarzımız ortalama ya-
şam süremizin yüzde 75’ini açıklar. Ayurveda kendinizi tanımayı 
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ve kendinize has şahsi haritanızla fizyolojinizi optimize etmeyi 
öğretebilir. Dengede olduğunuzda fizyolojiniz en iyi durumunda-
dır. Süper Yaşlanmak için kendinizi tanıyın, kendi iç bilgeliğinize 
kulak verin. Biliminsanları daha uzun yaşamaları için insanlara 
nasıl yardımcı edebileceklerini biliyor, yine de çok az kişi bu bil-
giyi kendi hayatına uyguluyor. Yaşlanmayı yavaşlatmaya yönelik 
her formülün kişiden kişiye farklılık göstereceği düşüncesine iti-
bar edersek insanların daha kolay değişeceğine inanıyorum. Süper 
Yaşlanmak kendinizle mevcut halinizde buluşmak ve sizin için 
doğru olan yönde ilerlemek demektir. Viski içip de 111 yaşına 
kadar yaşayan insanlar var. Kimi asırlık insanlar sadece organik 
gıdalar yerken kimileri de bazen dondurma yiyor. Ayurveda’nın 
öğrettiği gibi, her birimiz tümüyle farklıyız. Süper Yaşlanmanın 
anahtarı, kendinize uygun formüller ve yöntemler bulmak için 
dikkatli bir kişisel inceleme yapmak. Size iyi gelen ne? Yaşlanır-
ken size neyin faydası dokunacak ve daha önemlisi, yaşamınızı 
dopdolu yaşayıp 58, 67, 75, 84, 99 ya da 112 yaşınızda hayalleri-
nizi gerçekleştirmenize neyin yardımı dokunacak? Süper Yaşlı’yla 
birlikte kendi yaşlanma sürecinizi optimize etmek için günlük ve 
mevsimsel alışkanlıklardan oluşan bir mozaik yaratacaksınız. 

NASIL YAŞLANDIĞINIZIN KONTROLÜ SIZDE OLSUN

Yaşlanma büyük oranda genetik kaynaklı değil mi? Hayır, genle-
rimizin yaşlanmaya etkisi ortalama bir tahminle yüzde 25 ya da 
daha az. Yaşlanma sürecinin geri kalanı, yüzde 75’i hayat tarzı-
mızla ilgili. Hatta hayat tarzı çok daha fazlasından sorumlu olabi-
lir; epigenetik denen karmaşık alanın gelişmesiyle birlikte kendi 
genomumuzu düşünülenden daha fazla etkilediğimizi gösteren 
kanıtların sayısı günden güne artıyor.

Bir Süper Yaşlı olarak yaşamınızın kontrolünü ele almaya ha-
zırsanız, bu kitap sizin için. Yaşınız elli ve üzerindeyse bu kitap-
ta size ilham kaynağı olacak pek çok fikir ve uygulayabileceğiniz 
alışkanlık önerisi bulacaksınız. Daha gençseniz Süper Yaşlı alış-
kanlıklarını yerli yerine koyabilir, böylelikle orta yaş ve ötesini ra-
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hat rahat yaşayabilirsiniz. Burada bol bol bilgelik var: İster altmış, 
yetmiş, seksen ister doksan beş olun, bu sayfalarda size göre bir 
şeyler var. 

İyi alışkanlıkları temel alan önleyici tıbbı öğrenmemiz ge-
rek. Yaygın inanışın aksine sağlıklı alışkanlıkların kasıntı veya 
sıkıcı değil, aslında hayatı olumlayıcı olduğunu öğreneceksiniz. 
Üzerinde durulması gereken bir nokta, çünkü önleyici tedbirler 
ABD’deki sağlık sisteminin önceliği değil. Amerikalılar her yıl kişi 
başına dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazla sağlık harcama-
sı yapıyor (yaklaşık 10.348 dolar), buna rağmen Amerika 79,25 
yıl ile dünyadaki ortalama yaşam süresi sıralamasında elli üçüncü 
sırada. Japonya’da ortalama yaşam süresi 85,52 yıl (Amerika’da-
kinden altı yıl daha uzun), kaldı ki Japonların kişi başına yıllık 
sağlık harcaması Amerika’daki benzer sağlık harcamasının yarı-

MAVI BÖLGEYE GIRIŞ

Mavi Bölge nedir? Mavi Bölge yüz yaş ve üzeri insan sayısının ista-
tistiksel olarak ortalamanın çok üzerinde olduğu bir bölgedir. Hali-
hazırda beş Mavi Bölge bulunuyor: Japonya’daki Okinawa, Guate-
mala’daki Nicoya Yarımadası, İtalya’daki Sardinya, California’daki 
Loma Linda ve Yunanistan’daki İkarya. Bu bölgelerden bazıları gö-
rece ücra ve tenha ama yine de modern hayatın değmediği yerler 
değil. Buralarda yaşayan insanlar aşağıda sıralanan ortak davranış 
biçimlerini benimsiyor:

 • Bitkisel ağırlıklı besleniyorlar.
 • Yürümek, bahçe işleri ya da başka uygun fiziksel egzersiz ya da 
faaliyet gibi doğal hareketlerle meşguller. 

 • Hayatta bir amaç hisleri var.
 • Bir topluluğa ya da inanç temelli bir cemaate mensuplar.
 • Aileyi önemsiyorlar. 
 • Rahatlayabilecekleri, kaygılardan kurtulacakları ve yavaşlaya-
cakları pratikler uyguluyorlar.

 • Aşırı yemiyorlar ya da güneş battıktan sonra yemek yemiyorlar. 
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sından daha az. Tıbba daha fazla para harcamak daha uzun yaşa-
mak anlamına gelmiyor. Yunanistan’ın İkarya Adası’nda modern 
sağlık hizmeti neredeyse hiç yok. Bu ücra adada sadece iki doktor 
ve bozuk bir röntgen cihazı var ama buna rağmen orta yaş ölümle-
rinde dünyadaki en düşük orana sahip. Nüfusbilimciler son yirmi 
yılda “Mavi Bölgeler” (Blue Zones®) adını verdikleri bu alanlarda 
asırlık insan popülasyonunun kayda değer biçimde daha yüksek 
olduğunu ortaya koydu. Mavi Bölgelerin neredeyse tamamı en-
düstrileşmiş ülkelerin ekonomik refahına sahip değil. Öte yandan 
pek çok Mavi Bölge toplumunun yurttaşları yoksulluğa ve maddi 
başarısızlığa rağmen ilerleyen yaşlarına dek özgüvenli ve bağımsız 
kalmayı sürdürüyor ve ortalama on iki yıl daha fazla yaşıyor. 

Sağlıklıysanız yaşama ve yaşlanma tarzınızı optimize etmek 
için şu an bazı imkânlara sahipsiniz demektir. Süper Yaşlılar kal-
bimizden çıkıp ışık saçan ve yaşlanmayı kucaklayan insanlar. Yoga 
eğitmeni ve Yoga sağlık koçu olarak, hepimizin kendimize has ve 
eşsiz bir yaşama ve yaşlanma tarzımız olduğunu öğrendim. Bu ki-
tap o süreci optimize etmeye dair. Yaşam tarzınızı optimize etti-
ğinizde hayatınızı optimize etmiş olursunuz. Süper Yaşlanma sizi 
sınırlayan inançları görmeyi ve bunlardan kurtulmayı gerektirir. 
Böylelikle alışkanlıklarınızı ve yaşam tarzınızı iyi yönde değişti-
rebilirsiniz.

Kronik bir rahatsızlığınız varsa, bu kitapta ana hatları verilen 
programlardan herhangi birini uygulamadan önce lütfen dokto-
runuza danışın. Bu sayfalarda yer alan önerilerin çoğu makul ve 
ılımlı; ya çok az risk içeriyorlar ya da hiçbir riski yok. Birçoğu ba-
sit alışkanlıklar, aktiviteler ya da masrafsız ve uygulaması nispeten 
kolay tarifler. 



Ayurveda’ya göre hayatın Vata (hava) evresi elli yaş civarında baş-
lar. Hayatın bu döneminde yeni bir bilgelik gelişir. Ellili yaşlarda 
hayatımızın Pitta (ateş) evresinden çıkıp yolculuğumuzun hava 
bölümüne geçeriz. Bu geçişi olduğundan daha dolambaçlı hale 
getirense Batı kültürünün egoya ve ateş elementine atfettiği yük-
sek değerdir. Oysa Vata yıllarımızın bilgeliğini benimsemek eski 
kimliğimizden vazgeçip yenisini bulmak demektir. Airbnb’nin 
kurucularından Brian Chesky, Chip Conley’den danışmanı olma-
sını ve büyüyen şirketine yardım etmesini istediğinde Chip elli 
iki yaşındaydı. Vakti zamanında Chip konaklama endüstrisinin 
ilk “çığır açıcı”larından biri olmuştu. Seksenli yılların sonlarına 

2

Sağlıklı Yaşlanma İçin  
Kendi Temelini Keşfetmek

Kendinizi	ve	yapmak	istediğiniz	şeyi	irdelemek	zorunda-
sınız.	Bir	amacınız	olsun	ama	o	amaç	değişebilen	bir	şey	
olsun.

– ANNIE	MAYS	LARMORE (1907-2013),	 
GEORGIA	ASIRLIKLAR	ARAŞTIRMASI	KATILIMCISI
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doğru San Francisco’da bulunan ve saatlik kiraya verilen, perişan 
haldeki havuzlu otellerden birini satın alıp yeniledi, Red Hot Chili 
Peppers gibi turneye çıkan rock gruplarının yol üzerinde konak-
ladığı bir otele dönüştürdü. Joie de Vivre adında eşsiz bir butik 
otel zinciri kurdu, otelleri 2010 yılında sattığında 3500 çalışanı 
vardı. Bu satıştan birkaç yıl sonra Brian Chesky onunla irtibata 
geçti, Chip’in danışman olarak Airbnb’ye katılıp kendisine men-
torluk yapmasını teklif etti. Chip’in yaşı Airbnb’de çalışanların 
yaş ortalamasının iki katıydı ve Chip yirmi bir yaşındaki birinin 
altında çalışacaktı. Bütünüyle sektörün içinde olmasına rağmen 
kısa bir süre sonra işlerin umduğundan biraz farklı olduğunu an-
ladı. İşte geçirdiği ilk haftanın sonunda bir arkadaşına şöyle dedi: 
“Danışmandan çok stajyer gibi hissediyorum kendimi.” Bir ekip 
toplantısında mühendislerden biri teknolojiye aşina olmayan bi-
rine Zen koanı gibi bir soru sordu: “Diyelim ki bir müşteriye bir 
ürünü doğrudan üreticiden götürdük, o da bunu kullanmadı, bu 
durumda üreticiden tüketiciye ürün tedariki yapmış olur muyuz?” 
Kuşak farkının üstesinden gelmeyi aklına koyan Chip de hayran 
olduğu antropolog Margaret Mead’e öykünmeye karar verdi. Sos-
yal antropologmuş gibi davranmak Chip’in kendine dair algısını 
altüst etti, kariyerinin ve hayatının bu döneminde ayakta kalabil-
me amacıyla seçmişti bu yöntemi. Mevcut kapasitesiyle Joie de 
Vivre’de bir CEO ve süperstardı. Airbnb’de çalışırkense bütün bu 
takdir edilme düşkünlüğünün üstesinden gelmesi gerekiyordu. 
Artık sahne arkasından tavsiyelerde bulunuyordu. Bundan böyle 
her şeyin cevabını bilen adam olmayacaktı. Chip bu duruma hay-
ret etti: hayatın Vata evresinin alametifarikası. Egoyla ilişkili olan 
ateş elementini bırakması ve yetişkinliğin ilerleyen yaşlarına ait 
olan hava elementini benimsemesi sayesinde büyük bir dönüşüm 
geçirmişti. Hayatın Vata dönemi tümüyle bilgelik, büyük resmi 
görmek ve bağlantı kurabilmekle ilgilidir. Chip sezgisel olarak 
Ayurvedik yaşlanma modeline uyum gösterdi. İncelikli bir geçiş 
yaptı, çünkü Airbnb’nin, konukseverliği yeniden icat etmek iste-
yen bir grup insana geleneksel işletmecilik konusunda allamelik 
eden, babyboom kuşağından ikinci bir CEO’ya ihtiyacının olma-
dığını anladı. “Karşımdakini empatiyle, ego olmaksızın ve çok az 
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yargıyla dinlemem gerektiğini hızla kavradım.” Koçluk yapmak 
için büyük ve önemli bir mevkiden kenara çekilmek kolay değildi. 
Ateşten havaya, egodan bilgeliğe mükemmel bir geçişti bu. Chip 
Conley Airbnb’de dört yıl geçirdi ve şirketin büyük bir hızla bü-
yümesini sağladı. Airbnb’de danışman olarak kalmaya devam etti, 
çünkü şirket ona, “Bize ne yaptığını tam olarak izah edemesek de 
manevi değerin şirket için çok önemli,” dedi. Bu manevi değer 
tam da yaşamın Vata evresinin hava elementini tarif eder. Her yer-
dedir, elle tutulamaz ama yine de yaşam için vazgeçilmezdir.

MODERN BIR YAŞLI OLMAK

Kendine “Modern Yaşlı” diyen Chip Conley’nin sözleriyle, günü-
müz dünyasından kopuk hisseden yaşlı yetişkinlerin sayısı gittik-
çe artıyor. Nesiller arası nasıl köprü kurabiliriz? Chip “Modern 
Yaşlı”yı hem hizmet eden hem de öğrenen, hem danışman hem 
de stajyer, aynı anda öğrenci ve bilge olabilen birine benzetiyor. 
Chip’e göre, babyboom döneminde doğmuş insanlar için bu zaruri, 
çünkü ailelerimizden en az on yıl fazla yaşayacağız. Birbirimizden 
öğrenmenin ve nesiller arasında bağlantı kurmanın bir yolunu 
bulabiliriz. Bu bilgece tavsiye hayatının Vata evresine kucak açan 
birinden geliyor. 

Ayurveda’da Hayatın Evreleri

Yaşlanmayı açıklayan kesin bir bilimsel model yok ama gerçek-
ten yaşlanmayan birtakım hayvanlar, bakteriler ve bitkiler var. 
Ayurveda binlerce yıldır hayatı üç aşamada tanımlar. Doğumdan 
ergenliğe kadar geçen süre hayatın Kapha, yani toprak evresidir. 
Çocuklar en çok bu dönemde büyür, capcanlı ve dünyayla çok 
ilgilidirler. Bağ kurma, sevgi ve beslenme zamanıdır. Yaşlı nesiller 
ile küçük çocuklar bu yüzden dengeli biçimde birbirini tamamlar. 
Bebekler saf sevgidir, hızla büyürler. Toprak sevgiyi ve istikrarı 
temsil eder. Çocuklar bizlere toprak elementinin parçası olarak 
doğayı ve sevgiyi öğretir. Ergenlikten itibaren ellili yaşlara kadar 
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geçen süre hayatın Pitta, yani ateş evresidir. Hayatın bu dönemin-
de ateş, ego, ayrışma, keskinlik söz konusu olur. Aynı zamanda 
ilerleme ve başarma vaktidir. Pitta evresi dönüşüme açıktır. Orta-
lama on üç ile on dokuz yaş arası görülen isyankâr davranışlar ateş 
elementinin iyi bir örneğidir. Kendi çocuklarım bu yaşlardayken 
özellikle öfkelilerse ya da kendilerini çok haklı görüyorlarsa, on-
lardan bahsederken, “Aman dikkat, ateşi başına vurmuş,” derdim. 
Profesyonel sporlar ve yarışmalar ateşin alanıdır. Ateş dengeden 
çıktığı takdirde zarar verir. Dengesi şaşmış ateş, kişinin kendisine 
ya da başkalarına yönelttiği aşırı eleştirilerde ifade bulabilir. Ellili 
yaşlar ve sonrası hayatın Vata, yani hava/esîr evresidir. Bunlar hava 
elementiyle gelen bilgelik yıllarıdır. Havada yükseldiğimiz zaman 
büyük resmi görebiliriz. Hava ilham verir ve kalp merkezini yö-
netir. Dünyada hayatının Vata evresini süren insan sayısı arttıkça, 
solumaya ihtiyaç duyduğumuz taze “hava”nın da artacağına inanı-
yorum. Önümüzdeki birkaç onyıl içinde altmış beş yaş üstü insan 
sayısı iki misli artıp yüz yaşını geçenlerin sayısı sekize katlanaca-
ğından, dünya hayatlarının ilham verici dönemini yaşayan daha 
fazla insanla dönüşüme uğrayacak. Hayatın hava evresiyle uyum 
içinde olan insanlar kayda değer bir bilgelik sunar. Hayatın hava 
evresiyle uyum sağlayamayanlarsa uzak ve kopuk olur. 

ATEŞINIZI CANLI TUTUN

Süper Yaşlanma için kritik olan, kişinin amacını bulması ya da 
yeniden keşfetmesidir. Bu amacı harekete geçiren ego değil, derin 
bir arzudur. Gençken ateş elementimiz daha fazladır. Dürtü ve is-
teklerimiz daha ateşli olabilir. Ateş elementinin dengesi şaştığında 
insan egoist ve itici bir hale gelebilir. Orta yaşa geldiğinizde uyum 
sağlamanız gerekir ama bunu yaparken tutkulu olmaktan ve derin 
arzularınızdan vazgeçmeyin. Bu yaşlarda amaç genellikle hizmet 
etme arzusuna dönüşür, mütevazı bir hal alır. Bunu katkı sağla-
mak olarak tanımlamak belki de daha iyi olur.

Chip Conley amacını dijital çağın başladığı sıralar doğan bu 
insanları dinlemekte, duygusal zekâyı kavramalarına yardımcı ol-
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“Genlerimizin yaşlanmaya etkisi ortalama bir tahminle yüzde 
25 ya da daha az. Yaşlanma sürecinin geri kalanı, yüzde 75’i 
hayat tarzımızla ilgili. Süper Yaşlanmak zamanla olan ilişkimizi 
yavaşlatmak, gençleşmek ve daha yavaş yaşlanmak demek.”

Çağımızda yaşam süresi uzadıkça iyi yaşlanmaya ilgi de 
giderek artıyor.

Yoga eğitmeni ve sağlık koçu Elise Marie Collins kültürümüzün 
yaşlanmayla kurduğu tatsız ilişkiyi yok saymak yerine yenilikçi, 
bilge ve sevecen yaklaşımıyla meselenin kalbine iniyor.

Dünyanın dört bir yanından seksenini, doksanını devirmiş hatta 
yüzü geçmiş büyüklerimizin tecrübelerine kulak vererek, kadim 
bilgelik kaynakları ile çağdaş bilimsel verileri sentezleyerek 
farkındalık, beslenme, gündelik alışkanlıklar, ruh ve beden 
egzersizlerinin iyi yaşlanma üzerindeki etkilerini ele alıyor.

  sadece uzun yaşamaya değil sağlıklı ve iyi 
yaşlanmaya dair dört dörtlük bir kılavuz. 

İngilizceden çeviren 
Fulya Kılınçarslan

Daha Genç Görünmek,
Daha Enerjik Olmak,
Daha Güçlü Hafıza, 

Uzun ve Sağlıklı Yaşam

ELISE MARIE COLLINS




