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Yaşlılık, hayatımızın kolay olmayan bir dönemidir. Fakat yaşlılık dönemini üçe ayırmaktayız. 
Yaşlılığın erken dönemi, orta dönemi ve ileri dönemi. Erken dönem 60 ile 75 arasında, orta 
dönem 75 ile 85 arasında ve ileri dönem genellikle 85, hatta 90’dan sonra gelmektedir.  

Eğer kendiniz yaşlı değilseniz, hayalinizdeki yaşlı, gerçekle alakası olmayan, bir imajdır. 
Bunu birçok araştırma ortaya koymuştur. Gerontolojide “yaşlı imajı” özel bir araştırma 
konusudur ve yıllardır araştırılmaktadır. Yaşlıların kendileri hakkındaki düşünceleri ile 
toplum genelindeki yaşlı imajı genellikle birbiriyle örtüşmez. Fakat genellikle bunun farkında 
değilizdir ve kafamızdaki yaşlı imajının gerçek olduğunu zannederiz.  

ABD’de seçimin ardından Trump’ın yerine seçilen Joe Biden’ın uluslararası politikaya 
damga vuracağı düşünülüyordu. Bence bu gerçekleşmiştir. ABD Başkanı Biden’in gafları 
siyasete şimdiden damgasını vurmuştur:  

Daha Başkan olalı birkaç ay oldu, ama Biden’ın gafları da giderek çoğalıyor:  

Kamala Harris'e “seçilmiş başkan” demesi… 

Geçenlerde Putin’i “katil” olarak nitelendirmesi… 

Şimdi de Putin’in adını “Klutin” olarak ifade etmesi…  

Görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısı düzenlemiş, gazetecilere verdiği demeçte, 
“benim 120 yıl önce ABD Senatosu'na girdiğimdeki pozisyonumuza geri dönmeyiz” 
demişti. 

İnsan olarak bu yaşlı adamın haline üzülüyoruz elbette. Ama bu zavallı adamın koskoca 
ABD’ni yönetiyor olması ürkütücü senaryoları aklıma getiriyor. Ya bir gece aklına eserse; ya 
bir gece aniden “Klutin’e” (!) savaş açmaya karar verirse!  

ABD Başkanı Biden bu kafa ile ülkesine ne kadar faydalı olur, beni ilgilendirmiyor. İster 
faydalı olsun ister olmasın. Fakat bu kafa ile daha dört yıl o makamda kalırsa, yaşlılara çok 
zarar verecek.  

Biden’ın üzerinden yaşlılık ile bunaklık yine bir tutulacak! Zaten bu görüşte olanların sayısı 
az değildir. Biden’in de desteği (!) ile zirve yapabilir. Türkiye hakkında olumlu düşünmediği 
iddia edilen Biden’ın yaşıtı milyonlarca aklı başında yaşlı vardır; onların suçu ne? Gerçekten 
bu yaşlı adam bir “ortalama yaşlı” değildir ve yaşlıları temsil edemez. Ama ABD’yi temsil 
ediyor. İnsan ne zaman geri çekilmesi gerektiğini bilmiyorsa, Biden gibi gülünç durumlara 
düşebilir. Biden’ın durumu kulağımıza küpe olsun! 
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